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Geloofsgesprek 
 
Als ik dit stukje schrijf is de startzondag net achter de rug. 
Het nieuwe kerkelijke seizoen, met alle activiteiten, is weer op gang 
gekomen en daar mochten verschillende mensen tijdens de dienst iets 
over vertellen. 
"Het geloofsgesprek" is het jaarthema van de PKN en onze gemeente. 
Bert de Velde Harsenhorst nam de aftrap en nodigde 5 mensen uit de 
gemeente en Murielle van Diepen uit om een kerkelijke activiteit toe te 
lichten. Wat motiveert en raakt je en wat wil je doorgeven in de groep of 
club waar je actief bent. 
"7 kleine preekjes" noemde Bert het, inclusief die van zichzelf. 
Na elk verhaal zongen we met elkaar het lied wat door de spreker was 
gekozen. 
Wat fijn om zo met elkaar een kerkdienst in te vullen, beginnende met een 
gezamenlijk ontbijt: samen eten verbindt. 
 
Hierbij enkele regels uit lied 837 wat ik koos i.v.m. de "Samen op zoek" 
kringen. 
Een lied waarin we onszelf telkens tegenkomen: zoekend, twijfelend, 
ontkennend... 
Maar God zoekt óns, spreekt goede woorden en laat ons schoonheid zien. 
 
Iedereen zoekt U , jong en oud, 
Speurend langs allerlei wegen: 
Kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd 
meester waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen.  
 
De andere drie verzen vindt u in het liedboek. 
 
Tineke Lavies 
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27e jaargang nr 7              oktober-november 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 sinds november 2017 deze 
beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl;  klik Zuid-Holland aan en daarna 
Reeuwijk-Brug, vervolgens De Ark en de gewenste datum. 
 
21 oktober 09.30 Vijfde zondag van de herfst (groen) 
Voorganger: Drs. A. Z. de Velde Harsenhorst, Leusden 
Ouderling: mw. E. Eijkelboom     
Diaken: hr. S. Kwakernaak  
Collectant: Christian Schrier 
Collecten: 1. Nederlands Bijbelgenootschap  
  2. Pastoraat   
Koster:  hr. M. ten Haaf 
Muziek: hr. M. Spits 
Beamer: hr. J. Krul 
Nevendienst:  mw. J. Klomp en mw. C. Schrier 
Koffiedienst:  mw. A. Verkade-Poot en mw. N. van der Wolf 
Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. T. van Vuuren 
Autodienst:  via mw. J. Bruining (393618) of hr. J. Boonstra (396117) 
Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche 
 
28 oktober 09.30 Zesde zondag van de herfst (groen) 
Voorganger: Ds. A. Admiraal te Gouda 
Ouderling: hr. B. Kwast     
Diaken: mw. T. Kwakernaak 
Collectant: Emma van Loo 
Collecten: 1. Werk Leger des Heils 
  2. Kerk   
Koster:  hr. Th. Eykelboom 
Muziek: hr. A. Bakker 
Beamer: hr. J. Schippers 
Nevendienst:  mw. M. Homan en mw. A. Knol 
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Koffiedienst:  mw. E. Krul en mw. D. Peek 
Bloemendienst: mw. R. Blaak en mw. H. Franzen 
Autodienst:  via mw. J. Bruining (393618) of hr. J. Boonstra (396117) 
Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche 
 
4 november 09.30 Zevende zondag van de herfst (groen) 
Gedachteniszondag 
Voorganger: Drs. M. van Diepen, Gouda 
Ouderling: hr. J. Boonstra     
Diaken: mw. T. Lavies 
Collectant: Sander Verheij 
Collecten: 1. Geraldstichting 
  2. Diaconie   
Koster:  mw. J. Vermeulen 
Muziek: hr. N. Hovius, Gouda en cantorij  
Beamer: hr. B. Kwast 
Nevendienst:  - 
Koffiedienst:  mw. N. Pos en mw. L. van Manen 
Bloemendienst: mw. N. Pos en mw. R. Oudshoorn 
Autodienst:  via mw. J. Bruining (393618) of hr. J. Boonstra (396117) 
Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche 
Provider:  Er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren 
 
11 november 09.30 Achtste zondag van de herfst (groen) 
Oecumenische viering 
Voorganger: RK diaken L. Everts en hr. C. van der Does  
Ouderling: mw. J. van Galen     
Diaken: mw. T. Bakker 
Collectant: Ingo van Oldenborgh 
Collecte: in overleg oec. werkgroep 
Koster:  hr. G. de Graaff 
Muziek: hr. T. Alders  
Beamer: hr. G. de Graaff 
Nevendienst:  mw. D. Griffioen en hr. J. Groenendijk 
Koffiedienst:  mw. H. Deege en mw. A. Scholtes 
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 
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18 november 09.30 Negende zondag van de herfst (groen) 
Voorganger: Ds. J. van de Meent, Utrecht 
Ouderling: mw. G. Bakker     
Diaken: hr. S. Kwakernaak 
Collectant: Maartje Homan 
Collecten: 1. Swanenburghs hofje 
  2. Alg. diaconale doelen, noodhulp   
Koster:  hr. J. Burger 
Muziek: hr. J. Kooiman  
Beamer: hr. A.-J. Wagensveld 
Nevendienst:  mw. E. Visser en mw. M. Hop 
Koffiedienst:  hr. T. en mw. L. Rozendaal 
Bloemendienst: mw. L. Warmenhoven en mw. H. de Hoog 
Autodienst:  via mw. J. Bruining (393618) of hr. J. Boonstra (396117) 
Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche 
Provider:  Er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren 
 
25 november 09.30 Tiende zondag van de herfst (groen) 
Voorganger: Ds. M.J. Wattel te Hoofddorp 
Ouderling: hr. P. Verheij     
Diaken: hr. T. van Eekelen 
Collectant: Jitse van Eekelen 
Collecten: 1. St. Hand in hand, Ghana 
  2. Diaconie   
Koster:  hr. Th. Eykelboom 
Muziek: hr. T. Alders m.m.v. de cantorij 
Beamer: hr. J. Burger 
Nevendienst:  mw. C. Schrier en mw. A. Knol 
Koffiedienst:  mw. A. Hoonhout 
Bloemendienst: mw. J. Eijkelboom en mw. T. Bakker 
Autodienst:  via mw. J. Bruining (393618) of hr. J. Boonstra (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. 
 
dinsdag 23 okt.  20.00 u. Gesprekskring “Samen op  
      zoek”, groep 1, fam. Lavies 
donderdag 25 okt.  20.00 u. vrijwilligersavond Werkgroep 
      Pastorale zorg bij rampen * 
vrijdag  26 okt.  18.45 u. Jeugdclub, schaatsen * 
    19.30 u. Tienerclub, schaatsen * 
maandag 29 okt.  20.00 u. Meditatie 
woensdag 31 okt.  20.00 u. Gesprekskring “Samen op  
      zoek”, groep 2, fam.   
      Schreuders 
zaterdag  3 nov.  14.00 u. Conferentie van hoop, RvK  
      Gouda, 50-jarig bestaan *  
zondag  4 nov.  0.930 u. Provider * 
    20.00 u. Gedachtenisconcert * 
dinsdag  6 nov.  20.00 u. ZinSpelen, jaarthema met  
      Matthias Smalbrugge * 
donderdag  8 nov.  10.00 u. Leerhuis 
vrijdag   9 nov.  18.45 u. Jeugdclub, knutselen * 
zondag  11 nov. 18.00 u. Sundays * 
zondag 18 nov. 11.00 u. Informatie kerkzaal * 
maandag 19 nov. 14.30 u. Ouderenmiddag, met  
      Ferdinand Krotwaar, Limburg * 
 * zie uitgebreid bericht elders in dit nummer 
 
Kopij-inleverdata Arkade   Verschijningsdata Arkade 
12 november      22 november 
10 december      20 december 
21 januari      31 januari 
25 februari             7 maart 
1 april       11 april 
13 mei       23 mei 
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Bij de vieringen 
 
Zondag 21 oktober – Vijfde zondag van de herfst (groen)  
Marcus 10: 32-45  
Een koning wordt een dienaar. Jezus vertelt zijn leerlingen wat hem te 
wachten staat in Jeruzalem: ‘Ik zal uitgelachen en gedood worden. En op 
de derde dag opstaan.’ De leerlingen zijn bezorgd en bang. In het verhaal 
van deze week gaat het ook over wie belangrijk wil zijn, die moet anderen 
dienen. Daarvoor is Jezus ook gekomen. Drs. Bert de Velde Harsenhorst 
gaat voor. 
 
Zondag 28 oktober – Zesde zondag van de herfst (groen) 
Marcus 10: 46-52 
Een wereld van verschil. Vandaag lezen we het verhaal van de blinde 
Bartimeüs. Jezus geneest hem en hij kan weer zien. Niet alleen Bartimeüs 
verandert hierdoor, maar ook de mensen die erbij zijn.  
Ds. A. Admiraal gaat voor. 
 
Zondag 4 november – Zevende zondag van de herfst (groen)  
Marcus 12: 18-27 
Het klopt niet meer. Eén van de sadduceeën gaat naar Jezus. ‘Dat 
koninkrijk van de hemel kan niet bestaan.’ Hij geeft als voorbeeld een 
vrouw die zeven keer getrouwd is, omdat elke man overlijdt. Met wie is zij 
getrouwd in de hemel? Jezus antwoordt: ‘In de hemel zijn mensen als 
engelen, dan zijn ze niet getrouwd.’  
Drs. Murielle van Diepen gaat voor. 
 
Zondag 11 november – Achtste zondag van de herfst (groen) 
Marcus 12: 28-34 
Als je één ding kunt onthouden… Een schriftgeleerde vraagt aan Jezus 
naar het grootste gebod. Jezus antwoordt: ‘Het gaat om de liefde. Liefde 
voor God, liefde voor een ander en liefde voor jezelf. Dat is het 
belangrijkste. Liefhebben, daar gaat het om.’ In deze oecumenische 
viering gaan diaken Everts en Kees van der Does voor. 
 
Zondag 18 november – Negende zondag van de herfst (groen) 
Marcus 12: 38-13: 2 
Dat is veel! Jezus zit met zijn leerlingen bij de offerkist bij de tempel, waar 
mensen geld in gooien. Rijke mensen gooien er grote bedragen in, een 
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arme weduwe gooit er twee muntjes in. Toch heeft zij meer gegeven,  
zegt Jezus – want zij heeft gegeven van haar armoede.  
Ds. Jaap van de Meent gaat voor.  
 
Zondag 25 november – Tiende zondag van de herfst (groen)  
Marcus 13: 14-27 
Als het donker wordt. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
Jezus, Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas kijken vanaf een berg uit 
over Jeruzalem. Maar blijft deze stad zo mooi? Als mensen niet bouwen 
aan een stad van vrede wordt het donker, een puinhoop. Dat mag niet 
gebeuren. Wees waakzaam!  Ds. Rien Wattel gaat voor. 
 

 
In memoriam Jan Gerrit Hoogendoorn 
 
Op 24 september 2018 overleed ons gemeentelid Jan Gerrit Hoogendoorn 
in de leeftijd van 88 jaar. Na een periode van afnemende vermogens en 
gezondheid is hij overleden. Hij laat zijn echtgenote Nel Hoogendoorn-
Teekens achter, met wie hij ruim 65 jaar was getrouwd. Hij leefde op 
enige afstand van onze gemeente maar bleef altijd verbonden. 
We herdachten hem in de viering op 30 september en op vrijdag 28 
september heeft de afscheidsdienst vanuit De Ark plaats gevonden. 
Daarbij ging Drs. Murielle van Diepen voor. We zongen Blijf mij nabij, 
wanneer het duister daalt  en Psalm 23, de Heer is mijn herder.  
Zijn dochter Elly haalde herinneringen op aan het gezinsleven, zijn werk 
als chauffeur van een vrachtwagen met ritten naar het buitenland en zijn 
werk bij de vrijwillige brandweer, de vakanties in Scharendijke, zijn 
genoegens met de stacaravan, de boot en het behaalde vaarbewijs. 
Water, zee en strand trokken. Met Nel genoot hij van vakanties naar o.a. 
Indonesië, Portugal en Terschelling. Hij kluste graag en was nauwkeurig 
in het onderhoud van zijn dingen. Later toen Nel slechter ter been werd,  
verhuisden ze naar de Kaarde 2A. Het leven werd toen moeizamer.  
Maar hij kon zich thuis goed vermaken met puzzels. De diagnose die hij in 
augustus 2018 te horen kreeg, was slecht nieuws. 
Uiteindelijk was het nodig naar het hospice te gaan. Daarmee had 
iedereen in zijn naaste omgeving het moeilijk. Daar toonde hij zijn 
emoties. Samen met Murielle lazen ze Psalm 23. Ook luisterde hij naar 
een geliefd lied van hem, de klokken van Arnemuiden. Na veel strijd 
moest hij zich overgeven. In de overweging ging Drs, Murielle van Diepen 
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in op Ps. 23: Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. 
Terug naar de Bron, het is er goed toeven. Het laatste lied bij zijn afscheid 
was van Frans Bauer, Een trein naar niemandsland. Dat lied gaat over de 
weg, het beloofde land, dromen, rust vinden, engelen die zingen en het 
paradijs als eindstation: Er rijdt een trein naar niemandsland, daar waar 
het helse vuur voor niemand brand, alleen één vlam zal iedereen 
verwarmen, het is de liefde waar je naar verlangt. Dat Jan Gerrit 
Hoogendoorn ook die Liefde mag ondervinden. 
 
In memoriam Maatje Jannetje van Weerdhuizen-Vane 
 
Op 26 september 2018 overleed ons gemeentelid Maatje Jannetje van 
Weerdhuizen-Vane, ook wel Map genoemd. Zij is 80 jaar geworden.  
Zij was ruim 48 jaar getrouwd met Wouter van Weerdhuizen, die op 20 
november 2011 overleed. Map woonde aan de Rietgors en was kort voor 
haar overlijden verhuisd naar de Kaarde 2A. Op haar rouwkaart staat: 
Als ik het heldere licht aanschouw, laat mij dan gaan. Bij U schuil ik, Heer. 
In de viering op 30 september hebben we haar naam genoemd en op 2 
oktober was de dankdienst voor haar leven waarin Drs. Murielle van 
Diepen voorging. In een persoonlijk woord van gedachtenis ging haar 
dochter Ina in op haar leven. Geboren in 1937, stonden de eerste jaren 
van haar leven in het teken van de oorlogsdreiging. In de jaren ’50 kwam 
het gezin te wonen in de Dorus Rijkersstraat. Na de pensionering van 
haar man Wouter hadden ze samen goede jaren. Map hield van dieren. 
In de dankdienst lazen en zongen we Psalm 42 over de hinde die smacht 
naar stromend water. Zo smacht de ziel naar de levende God.  
Ook weemoed, smart, zich verlaten voelen en droefheid klinken in deze 
psalm waarin allerlei kanten van het menselijk leven aan de orde komen; 
zo ook in het leven van Map. Zij genoot van de dingen die ze nog kon 
doen ondanks de beperkingen van haar gezondheid, lezen, handwerken, 
sjoelen. Zij genoot van bezoekjes en de vieringen in De Ark, die zij de 
laatste jaren via de kerkradio kon volgen. Ze genoot ook van een 
Paasviering met Ds. David van Veen. In de dienst luisterden we naar het 
gedicht “Thuis komen” van Nel Benschop en het luisterlied “Heer ik kom 
tot U”. In vol vertrouwen is Map heengegaan. Bij het uitdragen zongen we 
“Veilig in Jezus armen”. …vrij van het gewoel der wereld, vrij van verdriet 
en zorg.” Zo mogen we ons Map van Weerdhuizen-Vane herinneren. 
 
Jan Boonstra  
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Uit de kerkenraad 
 
Bij de opening van de eerste kerkenraadsvergadering na de vakantie, op 
10 september jl. staan we stil bij het grote aantal gemeenteleden dat ons 
de afgelopen maanden is ontvallen: Baukje Boonstra-Visser, Adrie en 
Cock Prinsenberg-van Triet en Dieneke van de Wetering-Kikkert. Veel 
gemeenteleden hebben de laatste jaren en de laatste maanden met hen 
meegeleefd en we zullen de mensen die zijn achtergebleven, onder 
andere onze eigen vicevoorzitter Jan Boonstra, proberen te blijven 
steunen. Jan bedankt voor het meeleven vanuit de kerkenraad. Het grote 
aantal mensen dat bij de uitvaart aanwezig was heeft de kinderen en hem 
goed gedaan. 
 
We gaan verder met onze bezinning aan de hand van het boek van Stefan 
Paas, Vreemdelingen en priesters. Paas heeft het over Israël als Gods 
volk van priesters. Het volk van Israël is het eerste volk van God, maar wij 
zijn ook een deel van Gods volk door onze verbintenis met Christus.  
Wij en het volk Israël? Dat is lastig. We weten dat de kerk spreekt over 
onze “onopgeefbare verbondenheid” met het volk van Israël, maar wij 
kunnen daarbij de staat Israël en zijn aandeel in de hopeloze situatie in 
het Midden-Oosten maar moeilijk wegdenken.  
 
We bespreken het beroepingswerk. Nadat de vacaturemelding wegens 
een fout opnieuw geplaatst is en de reactietermijn is verlengd, heeft zich 
uiteindelijk een behoorlijk aantal gegadigden gemeld, van wie een aantal 
van (zeer) goed niveau. Dat geeft voldoening, De beroepingscommissie 
heeft negen kandidaten uitgenodigd voor een gesprek, dat op korte 
termijn plaatsvindt.  
 
We bespreken ook het onderhoud van zowel de pastorie als het 
kerkgebouw. Onderhoud en verfraaiing van het kerkgebouw vorderen 
gestaag. Onlangs meldde regelmatig voorganger Bert de Velde 
Harsenhorst dat elke keer als hij dienst heeft, er weer een verse verflucht 
in het gebouw hangt. Hulde aan al die noeste werkers – hun leidsman 
Hans Rootert voorop – en we zijn blij met al het fraais dat zich gaandeweg 
voor onze ogen ontrolt. Inmiddels is ook de keuze voor de luxaflex en de 
gordijnen in de kerkzaal definitief bepaald. De bestelling is gedaan en aan 
het eind van september zal één en ander in de kerkzaal hangen. 
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We blikken vooruit op de informatieavond, de dag na de 
kerkenraadsvergadering. Om daar in dit verband van het verslag van de 
kerkenraadsvergadering toch maar iets over te zeggen: jammer dat er niet 
meer mensen de gelegenheid hadden gevonden om deze avond bij te 
wonen. Wij vinden het van onze kant belangrijk om onze gemeenteleden 
“mee te nemen” in de veranderingen aan onze kerkzaal – het gedeelte 
van het kerkgebouw dat veel mensen het dierbaarste is, ook vanwege de 
herinneringen, en waarbij de veranderingen het gevoeligste kunnen 
liggen. Het architect/ontwerperduo Aad Roeleveld en Corry Sturrus 
presenteert een schets van de kerkzaal in een z.g. ‘vlekkenplan’.  
Dit is vakjargon om aan te duiden dat het ontwerp zich nog in het 
ontwikkelstadium bevindt en één en ander nog allerminst vastligt. Dat is 
juist een goed moment om enerzijds uit te leggen waarmee we bezig zijn 
en anderzijds te luisteren naar wat anderen daarvan vinden.  
 
En dat is heel wat: opmerkingen over de plaats van de verschillende 
liturgische ‘attributen’, over de relatie tussen de kerkzaal en het huidige 
liturgisch centrum, dat op onze plattegrond misschien wat al te profaan 
‘plein’ wordt genoemd, over de hellingbaan waarmee we de ‘kuil’ voor 
mensen in een rolstoel toegankelijk willen maken… Jan heeft alle 
opmerkingen genoteerd en daarmee gaan we verder aan de slag. Eén 
van de aanwezigen vindt het een goed idee om de getoonde plattegrond 
ook in de Arkade te plaatsen. Ik reageerde tijdens de avond al aarzelend. 
Tijdens de informatieavond blijkt al hoeveel vragen en opmerkingen zo’n 
plattegrond oproept. Dat is prima, daar kunnen we dan meteen over 
doorpraten. Maar bij een publicatie in Arkade heb je die mogelijkheid niet: 
ook al geef je toelichting, mensen blijven toch zitten met vragen – of met 
kritiek – waarmee dan niets gebeurt. Inmiddels hebben we besloten die 
plattegrond hier niet te vertonen. Het is beter om binnenkort weer eens na 
de kerkdienst de gelegenheid te nemen om bij te praten. Dat zal gaan 
gebeuren op zondag 18 november, aansluitend aan de dienst. Hopelijk 
kunnen dan ook anderen, en nog wat meer mensen aanschuiven dan op 
deze informatieavond. Wordt vervolgd dus! 
 
Bert Kwast 



12 
 

Gedachtenisconcert door het Woerdens Kamerkoor
Funeral Sentences van Purcell, werken van Croft en Schütz

Zondag 4 november, 20.00 uur in De Ark van Reeuwijk
 

Op zondag 4 november 
2018 wordt in De Ark 
van Reeuwijk 
gedachtenisconcert 
georganiseerd. Voor 
ieder die stil wil staan 
bij het overlijden van 
een familielid, een 
vriend of vriendin, in het 
afgelopen jaar of al 
langer geleden.
 
Tijdens dit concert 

vertolkt het Woerdens Kamerkoor, onder leiding van dirigent 
de Wetering en op orgel begeleid door Jeroen de Haan, de Funeral 
Sentences van Henri Purcell en werken van William Croft en Heinrich 
Schütz.  
 
Onderdeel van het programma van dit concert is een moment waarop de 
aanwezigen met het aansteken van een lichtje één of meer overledenen 
uit hun omgeving kunnen gedenken. Dit wordt kort ingeleid en toegelicht 
door Murielle van Diepen. 
 
De toegang tot het concert is gratis, met collecte na afloop
 
Bert Kwast 
 
Geerten van de Wetering (1985) is sinds 2012 organist in de Haagse 
Kloosterkerk, orgeldocent en dirigent van het Woerdens Kamerkoor.
 In juni 2018 won hij het Internationale Improvisatieconcours in Haarlem.
Jeroen de Haan (1968) is cantor-organist van de Evangelisch
kerk in Woerden, docent en kerkmusicus. 
Het Woerdens Kamerkoor is in 1986 opgericht. Het koor verzorgt jaarlijks 
ten minste twee concerten in Woerden. Grote concerten van de laatste 
jaren betroffen onder meer Händels Messiah en Bachs Johannes Passion.

Woerdens Kamerkoor 
Funeral Sentences van Purcell, werken van Croft en Schütz 

Zondag 4 november, 20.00 uur in De Ark van Reeuwijk 

Op zondag 4 november 
2018 wordt in De Ark 
van Reeuwijk een 
gedachtenisconcert 
georganiseerd. Voor 
ieder die stil wil staan 
bij het overlijden van 
een familielid, een 
vriend of vriendin, in het 
afgelopen jaar of al 
langer geleden. 

Tijdens dit concert 
vertolkt het Woerdens Kamerkoor, onder leiding van dirigent Geerten van 
de Wetering en op orgel begeleid door Jeroen de Haan, de Funeral 
Sentences van Henri Purcell en werken van William Croft en Heinrich 

Onderdeel van het programma van dit concert is een moment waarop de 
een lichtje één of meer overledenen 

uit hun omgeving kunnen gedenken. Dit wordt kort ingeleid en toegelicht 

is gratis, met collecte na afloop 

ganist in de Haagse 
Kloosterkerk, orgeldocent en dirigent van het Woerdens Kamerkoor. 
In juni 2018 won hij het Internationale Improvisatieconcours in Haarlem. 

organist van de Evangelisch-Lutherse 

Het Woerdens Kamerkoor is in 1986 opgericht. Het koor verzorgt jaarlijks 
ten minste twee concerten in Woerden. Grote concerten van de laatste 
jaren betroffen onder meer Händels Messiah en Bachs Johannes Passion. 
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Van de diaconie 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Onderstaand de opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode: 
26-08 Open Doors     € 221,53 
26-08 Pastoraat     € 121,62 
02-09 Stichting Puree    € 540,80 
02-09 Kerk      € 349,86 
09-09 Inloophuis Domino    € 168.30 
09-09 Diaconie     € 127,05 
16-09 Oecumenische viering te Reeuwijk-Dorp 
23-09 Leger des Heils    € 610,75 
23-09 Diaconie     € 347,00 
30-09 Gouds Hospice    € 190,55 
30-09 Kerk      € 142,55 
 
Dank allen voor uw gaven!  
  
Collectebonnen 
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening 
NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark onder 
vermelding van “collectebonnen”. We hebben de volgende mogelijkheden: 
Voor € 12,50  25 bonnen van € 0,50 
Voor € 20,00  20 bonnen van € 1,00 
Voor € 25,00  25 bonnen van € 1,00 
Voor € 50,00  20 bonnen van € 2,50 
Na ontvangst van de betaling, worden de bonnen gemaakt en meestal 
binnen een week of twee bij u thuis bezorgd. 
 
Giften 
Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunt u 
overmaken op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie 
Protestantse Gem. De Ark. Graag duidelijk vermelden wat het doel is! 
Bijvoorbeeld de omschrijving van uw specifieke gift of “bijdrage diaconie”. 
 
Met vriendelijke groet van de penningmeester van de diaconie, 
Sander Kwakernaak 
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Inzamelingactie groene boxen in de Ark 
 
Al enige tijd staan er bij beide ingangen een groene box. Daarin kunt u uw 
oude mobiel en inktcartridges doen. Deze kunnen we inleveren bij Kerk in 
Actie in Utrecht. Kerk in Actie ontvangt van het bedrijf Eeko een 
vergoeding voor elke ingeleverd mobieltje en voor de inktcartridges.
Wat ook in de groene boxen kan worden ingeleverd is buitenlands geld, 
oude Nederlandse munten en/of briefgeld. Graag in een plastic zakje in de 
box doen. 
 
In de hal bij de hoofdingang staat ook een houten box waarin u oude 
postzegels, ansichtkaarten en geboortekaartjes kunt deponeren.  Erna 
Eigeman heeft daar in de vorige Arkade ook al iets over geschreven. 
De inzamelingsactie van postzegels, geboortekaartjes, mobieltjes, oud 
geld enzovoort heeft vorig jaar maar liefst  €31.533 opgeleverd voor Kerk 
in Actie. Zij steunen daarmee weer de projecten van Kerk in Actie.
Dus graag blijven sparen en de boxen vullen…. 
 
Namens de diaconie, 
Truus Bakker-Amelink 
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Van het kerkelijk bureau 
 
Overleden: 
24 september 2018: hr J.G. Hoogendoorn, Kaarde 2a/58, 2811 PZ (wijk F) 
26 september 2018: mw M.J. van Weerdhuizen-Vane, Kaarde 2a/238, 
22811 PZ (wijk A) 
 
Verhuisd: 
mw S. van de Graaf en Lucas Sirre, van Bodegraafsestraatweg 147 g 
naar Rossinistraat 12, 2807 HK Gouda (blijft wijk E) 
  
Verhuisd en overgeschreven: 
hr A.H. van Schaik, Watermunt 3, naar Edenstraat 10 C, 5615 GA 
Eindhoven (Prot.Gem. Eindhoven) 
 
Getrouwd: 
7 september: Miranda Burger en Christyjan Schoneveld, Kortezoom 13, 
2811 DS (wijk D) 
 
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 mail: ledenadministratie@pgdeark.nl). 
Bericht van verhuizing, geboorte of overlijden wordt ook op prijs gesteld 
door uw ledenadministrateur. 
 
Erna Eigeman, ledenadministrateur 
 

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

Giften voor de kerk of de VVB (vaste vrijwillige bijdrage) kunt u 
overmaken op rekeningnummer 
 

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

 
Wilt u bij het overmaken van de VVB altijd uw registratienummer 
vermelden (kunt u vinden op het Kerkbalansformulier) én de periode 

mailto:ledenadministratie@pgdeark.nl
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waarvoor u betaalt (maand, kwartaal en jaar). 
ZinSpelen lezingen in De Ark – “Ik geloof het wel” 

 
Hoe ontwikkelt zich de cultuur in Nederland? Geloven we het wel? 
Waar komen we vandaan, waar staan we en waar gaan we naar toe? 
Dat hebben we gevraagd aan een aantal spraakmakende sprekers.
 
De eerste lezing, “Een Godvergeten crisis”, wordt op dinsdag 6 
november gehouden door Professor dr. Matthias Smalbrugge.
 

  
Onze samenleving is in crisis zoals we zien in de 
financiële wereld, de politiek, de moraal, maar 
ook in ons innerlijk is het onrustig.
Waar komt die brede crisisstemming vandaan 
en wat doen we ertegen?  
Zijn we God en geloof vergeten? 
Moet de economie dan alles bepalen?
 
 

Prof.Dr. Matthias Smalbrugge is predikant en hoogleraar Europese cultuur 
en Christendom aan de VU te Amsterdam. 
 
Laat U opnieuw inspireren. 
Aanvang 20.00 u. Entree € 5,- 
Commissie “ZinSpelen – Lezingen in de Ark”, ‘t Kerkestuk 1, Reeuwijk.
 
Albert-Jan Wagensveld 
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Van de kindernevendienst 
 
Vandaag 7 oktober, hadden we een bijeenkomst van de 
kindernevendienst, zoals ieder week. Er waren zeven kinderen aanwezig. 
Een hele leuke groep om mee aan de slag te gaan. Vandaag ging ons 
verhaal over meneer Haantje, deze meneer wil graag altijd vooraan staan 
om Jezus goed te kunnen verstaan. Op deze dag is er een klein kindje dat 
de aandacht trekt, waardoor de heer Haantje zich ergert omdat hij op deze 
manier Jezus niet goed kan verstaan. Vandaag wil Jezus vertellen aan de 
groep wat een echte gelovige is. Hij wil de mensen voorstellen aan 
iemand die dat precies doet. Hij zegt: Als je echt wilt geloven neem je een 
voorbeeld aan dit kind, die gewoon lekker op de armen van zijn moeder 
ligt, hij vertrouwt haar, hij weet dat zijn moeder voor hem zorgt. Op deze 
manier zouden wij ook op God mogen vertrouwen. 
 

Na het verhaal met elkaar te 
hebben gelezen hebben we met 
elkaar een soort van ezeltje prik 
gedaan. Op dit bord stonden een 
aantal woorden/teksten. Het woord 
dat werd aangeprikt geeft de 
manier aan hoe je bij God komt. Als 
voorbeeld het woord “Leergierig”. 
De kinderen geven aan dat het 
belangrijk is om steeds nieuwe 
dingen te leren, om zo steeds een 

stapje verder te komen in je leven. Een ander voorbeeld is “vandaag is de 
dag dat ik leef”, iedere dag is een belangrijke dag, niet te veel vooruit 
kijken, maar vooral ook nu genieten van alles wat er om je heen gebeurt. 
Het was een zeer geslaagde ochtend met hele enthousiaste kinderen.  
 
Graag willen wij alle kinderen die deze zondag gemist hebben uitnodigen 
om een volgende keer bij de kindernevendienst aanwezig te zijn. 
Om toch nog een beetje van de sfeer te proeven van waar we het over 
hebben gehad deze week, raad ik jullie aan om te luisteren naar het 
nummer: Jezus houdt van alle kleine kinderen. 
 
Danielle Griffioen 
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Provider 
 
Provider is ook dit jaar weer van start gegaan. We hebben afgetrapt op 
23 september met de startzondag . Hierbij sloten 12 tieners aan bij het 
ontbijt. 
Met 2 tafels hebben we gezamenlijk de dienst bijgewoond. Wij als leiding 
vinden dit altijd een mooi vertrekpunt.  
Hiermee laten we zichtbaar zien dat er ook nog genoeg tieners in de kerk 
aanwezig en sommige zelfs actief zijn. 
 
Op 7 oktober hebben we in de jeugdzaal met elkaar gesproken over het 
thema: “Ik geloof het wel”. 
Dit thema is op 2 manieren uit te spreken: “Ik geloof het wel”, als zijnde 
het zal allemaal wel. Een beetje nonchalant.  
Of als: ”Ik geloof het wel”, ik ben er van overtuigd. Dus de serieuze kant 
ervan. 
Ander hand van een aantal (onderstaande) tegels hebben we op deze 
manier naar het geloof in sinterklaas, de medemens, bijgeloof, de kerk en 
God gekeken. 

 

 
 

 
 

Ook hebben we aan de hand van een filmpje: “Geloven doe je maar thuis”  
gediscussieerd over het openlijk uitkomen voor je geloof.
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van vooral de tieners hebben 
we een levendige bijeenkomst gehad. 
De tieners hebben hierin dan toch een hele mooie kijk op wat het geloof 
met je doet, of kan doen. Zo wel positief als ook negatief.
Dat het soms lastig is om hier iets van te vinden blijkt vaak uit de 
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discussies die volgen. Eigenlijk is er geen goed of fout. 
Het gaat erom wat jij gelooft en wat je ermee doet.  
Geloof je vooral thuis of kom je er openlijk voor uit? De keuze is vaak 
lastig.  
Zo ook de keus om in iets te geloven omdat iedereen het doet. Moet ik het 
dan ook maar geloven of gebruik je daarbij je gezond verstand? 
En dan nog het bijgeloof? Heeft dat nu echt invloed op je prestaties op 
school of in de sport? Als je de mensen moet geloven die er gebruik van 
maken, wel. 
Maar heb jij dan ook bijgeloof nodig om iets te kunnen presteren?  
 
Met de aanwezigheid van 12 tieners was het een zeer geslaagde en 
leerzame Provider bijeenkomst. 
We hadden zelfs onvoldoende tijd om alle punten te behandelen. Dit zegt 
genoeg over beleving van de tieners. 
Na afloop hebben we nog met elkaar de zegen gekregen in de kerk. 
 
Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. 
De volgende provider bijeenkomst is op 4 november. 
Tot dan. 
Eline en Erwin 
 

 
Jeugdclub  
 
Afsluiting in juli en start in september 2018 

 
Wat hebben we weer een ontzettend 
leuke afsluiting gehad in juli met een 
enthousiaste groep kinderen! We 
startten in De Ark, waar we frietjes 
hebben gegeten. Hierna gingen we 
varen naar het eiland van familie 
Kranenburg, nogmaals enorm bedankt 
voor de gastvrijheid! Hier hebben we 
heerlijk gebarbecued en gezellige 
spellen gedaan. Natuurlijk zijn we ook 
het water op- en ingegaan om te 
suppen en te zwemmen. Voordat het 
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donker werd, zijn we teruggevaren naar de kerk, waar de kinderen 
marshmallows hebben geroosterd en opgepeuzeld, film keken, nog lekker 
gingen keten en - na soms enige overredingskracht - toch nog een paar 
uurtjes hebben geslapen. De volgende ochtend na een gezamenlijk ontbijt 
werden de kinderen weer opgehaald, om thuis zeer waarschijnlijk nog wat 
uit te rusten. 
 
Op 22 september was de eerste Clubavond van het nieuwe seizoen. En 
wat voor één! We hebben een erg geslaagde spellenavond gehad met 
bijvoorbeeld een koekje via je voorhoofd naar je mond brengen en opeten, 

M&M’s één voor één met één hand op 
kleur scheiden, van bekers een 
piramide bouwen en weer afbreken, 
plus balletjes uit een doosje schudden 
die op je onderrug was geplaatst. Dit 
alles in de vorm van een wedstrijdje, 
waardoor er nog fanatieker gespeeld 
werd. 
Anna, Lisette en Caroline, dank voor 
jullie hulp op deze avond! 
 
Iedereen weer enorm bedankt voor 
zijn/haar komst en graag tot de 
volgende keer! 
Helaas hebben Anna en Siebe de 
groep verlaten, veel plezier op de 
middelbare school! 
Maar niet getreurd, Jan, Gydeon en 
Toon zijn inmiddels al een (aantal) 

keer geweest en ook zal Lieke wellicht binnenkort een keer meekijken. 
Nieuwe kinderen, van harte welkom! Neem ook gerust een keer een 
vriend of vriendin mee. 
 
Op 12 oktober zullen we een speurtocht doen of het weerwolvenspel, de 
26e gaan we waarschijnlijk schaatsen, en op 9 plus 23 november hebben 
we een leuke knutselactiviteit. Graag zien we jullie dan! 
 
Hartelijke groet namens de Jeugdclubleiding, 
Sandra Verweij 
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Tienerclub gaat weer van start ! 
 
Na veel enthousiaste gesprekken gaat de Tienerclub weer van start. 
Er zal voor onze tieners (tot nu toe) 1x in de maand een leuke activiteit 
binnen de kerk of buiten, diverse activiteiten worden georganiseerd denk 
hierbij aan bowlen, filmavond, escaperoom, spelletjesavond en vele 
andere activiteiten. (ideeën zijn altijd welkom) 
 
Met een frisse blik en (deels) nieuwe leiding willen wij vrijdagavond 26 
oktober met de tieners gaan schaatsen in Zoetermeer. Iedereen die vanaf 
de leeftijd van 12 jaar mee wil mag mee.(neem gerust ook een vriendje of 
vriendinnetje mee). We verzamelen om 19.30 uur bij de kerk en gaan dan 
richting Zoetermeer om daar 1-1,5uur te schaatsen en na afloop zullen 
nog even opwarmen met een warme chocomel. Rond de klok van 22.00 
uur zullen wij terug zijn bij de kerk.  
 
Ook hebben wij als leiding gelijk tot januari data vast gezet en wel de 
volgende:  

 23 november 2018  

 7 december 2018  

 25 januari 2019  
Zet ze dus in je agenda! Als je nog een leuke (nieuwe) naam weet laat het 
ons weten.   
 
Laat graag even weten of je vrijdag 26 
oktober met ons mee gaat en heb je geen 
schaatsen, geen probleem dan huren we 
die daar. Hoe en waar je je kan opgeven 
zie je onderaan.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erwin Griffioen 
Christyjan Schoneveld 
Remy Sanders 
Miranda Schoneveld-Burger (0622860806 
of chrisenmiranda@outlook.com) 
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Sundays 
 
Op zondag 30 september was de eerste bijeenkomst van Sundays. We 
zijn de avond begonnen met twee overheerlijke lasagne schalen, gemaakt 
door Merel. Welgeteld met 15 mensen zaten we aan tafel. Het was een 
beetje passen en meten, maar het ging precies. Een grote gezellige 
opkomst voor de eerste avond!  
Kees en Marie-Françoise van der Does waren bij ons aangeschoven. 
Onder het genot van koffie en thee hebben zij verteld over hun ervaringen 
in Algerije. Over hoe het is om een buitenlander te zijn. Over de 
gebeurtenissen en ervaringen die ze daar meemaakten en hun 
ontmoeting met de lokale bevolking. Over de manier waarop daar het 
geloof beleefd werd en hoe klein en intiem de gemeenschap was. 
Maar ook over de burgeroorlog die daar geweest is en over de plekken d
zij kenden. Het was een interessante avond.  

 
Zij gaven aan dat ze de gastvrijheid, dat je bij iedereen welkom bent, 
missen in Nederland. Hier is het toch wat lastiger en zijn mensen 
afwachtend of je past binnen het plaatje. Juist hun ervaring om als 
buitenlander in een land te wonen, maakt dat zij zich hard maken om 
zoveel mogelijk mensen zich  'thuis' te laten voelen.  
 
Bedankt voor jullie komst Kees en Marie-Françoise.  
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De volgende avonden zijn: 
- 14 oktober >Muriëlle van Diepen  
- 11 november > Ab en Jeannette van Galen  
- 16 december > Gezellige activiteit met elkaar. 
Alle avonden beginnen om 18.00 uur in de kerkenraadkamer. Ben je rond 
de 18 jaar en lijkt het je leuk om aan te sluiten? Opgeven de vrijdag 
voorafgaand aan de avond bij Esther Eijkelboom. 06-14133068 of via 
esther.eijkelboom@hotmail.com 
De kosten bedragen €3,- voor de maaltijd. Mocht dit een probleem zijn, 
hoor ik het graag. 
 
Groetjes namens de Sundaysgroep, 
Esther Eijkelboom  
 

 
Beroepingscommissie (BC) 
 
De beroepingscommissie is een eind op weg. Negentien kandidaten 
hebben op de vacature gereageerd. Het niveau van de kandidaten was 
doorgaans (zeer) goed en de profielen leken behoorlijk passend bij onze 
gemeente. Op basis van de brievenselectie heeft de BC besloten om met 
9 kandidaten nader kennis te maken d.m.v. een gesprek in de Ark. De BC 
was hiertoe opgesplitst in twee groepen. De kandidaten voerden op 1 
avond dus twee gesprekken van ongeveer 40-45 minuten met een 
vertegenwoordiging van de leden van de BC. De ene groep ging dieper in 
op de (ontwikkeling van de) persoonlijke geloofsbeleving van de 
kandidaat, de vormgeving van de vieringen, liturgie, het bereiken van 
groepen in de eredienst en het (crisis)pastoraat. De andere groep stelde 
meer de organisatorische kant van het functioneren centraal : omgang 
met werkgroepen in de kerk, ervaring in eerdere gemeenten, accenten / 
persoonlijke voorkeuren in het werk, visie op ontkerkelijking, etc. Deze 
gesprekken waren voor de BC en de kandidaten zeer waardevol. Immers, 
op deze manier konden wij ons een beeld vormen van de predikanten, 
maar konden predikanten evenzeer een beeld krijgen van onze gemeente.  
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Op basis van deze kennismakingsgesprekken moest de BC opnieuw 
ingrijpende beslissingen nemen. Besloten is om met vier kandidaten, op 
basis van de gesprekken, het CV en de motivatiebrief, het proces niet 
door te zetten. Eén kandidaat heeft zelf besloten om het proces te 
stoppen. Met vier kandidaten willen we graag door in het 
beroepingsproces. Omdat het de BC niet wenselijk leek om met vier 
kandidaten tegelijk dieper het proces in te gaan, is besloten om in eerste 
instantie twee kandidaten te gaan ‘horen’; dit betekent dat een 
vertegenwoordiging van de BC een kerkdienst bezoekt waarin de 
predikant voor gaat en na afloop een verdiepend gesprek met de 
kandidaat voert. Dit stadium in het beroepingswerk is intensief en 
spannend. Beide partijen, zowel de BC als de kandidaat, scherpen de 
meningsvorming aan waarbij ‘passendheid’ over en weer een 
sleutelbegrip is. In dit stadium is dus eigenlijk nog niets besloten.  
 
De twee kandidaten bij wie de BC op dit moment (nog) niet gaat horen 
hebben er (gelukkig) wel mee ingestemd om nog onderdeel uit te maken 
van de procedure. Maar zij kunnen ondertussen uiteraard ook in gesprek 
zijn of raken met andere vacante gemeenten.  
 
De BC is zich bewust van de zware verantwoordelijkheid die op haar 
schouders rust. Wij hopen dan ook dat u het werk van de 
beroepingscommissie opdraagt in uw gebeden. 
 
Annette Knol 
Voorzitter BC 
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Jeugd workshop Boogschieten  
 
Op zondag 7 oktober zijn we met een groep jeugd wezen boogschieten. 
Deze activiteit stond eigenlijk gepland aansluitend aan de startzondag, 
maar vanwege de vele regen is het toen niet door gegaan. 
Gelukkig was het 7 oktober veel beter weer. Droog met zelfs de zon die 
tussen de wolken doorkwam.   
Op het laatste moment kwamen er nog een aantal aanmeldingen binnen. 
Zo zijn we met een groep van 19 jongeren en 4 volwassenen naar het 
Reeuwijkse Hout gefietst. Daar had de "Groene Hartslag" spullen klaar 
gezet voor de workshop boogschieten. Onder begeleiding van twee 
instructeurs werd ons de kneepjes van het schieten uitgelegd. 
 
 

 
 
Elke keer mocht je drie pijlen richten op het bord. Eerst een proefronde en 
daarna nog twee keer een wedstrijdje. Team 1 was beide keren de 
winnaar, alhoewel Team 2 zich tijdens de revanche verbeterde. Dat was 
ook een heuse prestatie!  
Tussendoor kon er wat gegeten en gedronken worden.  
Het was een leuke en gezellige activiteit.  
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Groetjes namens de groep, 
Esther Eijkelboom  
 

 
  
De ouderenmiddagen in oktober, november en december 2018
 
In september zijn we weer begonnen met het organiseren van de 
ouderenmiddagen in De Ark, nu al voor het elfde jaar. 
We begonnen op maandag 17 september 2018 met de eerste 
ouderenmiddag van het seizoen 2018-2019. Het onderwerp was een 
presentatie van Maria Schokking uit Reeuwijk. Met haar man Bart is zij 
overgegaan naar de Russisch-Orthodoxe kerk. Het onderwerp werd in het 
programma opgenomen als: Russisch-Orthodox worden: een avontuur. 
We waren blij dat meteen bij deze eerste keer de tussenzaal weer goed 
gevuld was met belangstellenden.Het was da n ook een uiterst boeiende 
presentatie over een kerk en een geloofsleven dat wat verder van ons 
afstaat. 
 
Als u deze Arkade leest is ook de tweede ouderenmiddag op 15 oktober 
achter de rug. Onze medeorganisator en gemeentelid Maarten ten Haaf 
was onze spreker over: Zeilschip “De Eendracht”, van bemanning naar 
team. Stichting “De Eendracht” zet zich in voor het in de vaart houden en 
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het behoud van deze driemaster. Met dit schip kan men als dagpassagier 
tochtjes op zee maken vanuit Rotterdam of Scheveningen. Ook kan men 
dit schip afhuren voor training doeleinden voor een langere periode. Als 
medewerker van Stichting “De Eendracht” had ook Maarten een boeiend 
verhaal. 
 
Op maandag 19 november 2018 is ons gemeentelid, de heer Ferdinand 
Krotwaar, onze gastspreker. Hij vertelt over “Het geluk van Limburg”. Het 
gaat hierbij over het werken en overleven in de diepten van de 
steenkolenmijnen in Limburg. 
Op maandag 17 december staat de ouderenmiddag traditiegetrouw in het 
teken van Advent en Kerst. Drs. Murielle van Diepen zal deze middag 
leiden.  
 
Graag nodigen wij u weer uit voor deze middagen die een laagdrempelig 
ontmoetingsmoment voor ouderen in onze gemeente vormen. Moet u 
oudere zijn voor deelname? Nee, zeker niet, ieder gemeentelid is welkom 
en neemt u vooral uw vriend, vriendin, kennis of goede buur mee. Onze 
ouderenmiddagen bestaan uit een presentatie over een onderwerp met 
een relatie met onze gemeente, de kerk, de geschiedenis of de regio, is 
een interessant verhaal van een gemeentelid of is in het algemeen 
belangwekkend. Bij elke ouderenmiddag is er naast het inhoudelijke deel 
van het programma, volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een heerlijk drankje en een hapje. Zoals altijd verzorgen onze 
onmisbare gastvrouwen en -heren dat. 
De ouderenmiddagen houden wij één maal per maand en beginnen altijd 
om 14.30 uur, ze duren tot ca. 16.15 uur en worden doorgaans gehouden 
in de tussenzaal van De Ark, toegang via de achteringang. In december 
2017 vierden we het tienjarig jubileum van de ouderenmiddagen. 
Alle oudere gemeenteleden en belangstellenden heten wij dus ook het 
seizoen 2018-2019 van harte welkom op deze middagen, 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. 06-22324775. 
 
Van harte welkom! Wij hopen u te ontmoeten in de tussenzaal van De Ark.  
Namens de voorbereidingsgroep ouderenmiddagen, 
 
Jan Boonstra  
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Gebed van de week 
 
Om vrienden bid ik u, 
die mij dragen en steunen  
als ik door een diep dal ga. 
 
Om tochtgenoten bid ik U,  
die weten wat ik nodig heb,  
die met mij het brood breken en delen. 
 
Uw aangezicht zoek ik  
in het gelaat van mijn naasten.  
 
Leer mij op mijn beurt  
een betrouwbare medemens te zijn 
voor allen die U aan mijn zorg toevertrouwt 
 
Aangetroffen in de crypte van de Lebuïnuskerk in Deventer
 
Kees van der Does 
 

Aangetroffen in de crypte van de Lebuïnuskerk in Deventer 
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Het Zonnelied van Sint Franciscus 
 
Op zondag 4 november zingen we tijdens de dienst waarin we herdenken 
wie er zijn overleden, in het bijzonder in het afgelopen jaar, het Zonnelied 
van Sint Franciscus. Franciscus schrijft dit lied aan het eind van zijn leven, 
in het laatste jaar voor zijn dood, als hij al enige tijd ziek is. In zijn 
werkzame leven heeft hij in zijn levenswijze en in zijn preken getuigd van 
zijn liefde voor de Schepper, voor de mens, voor dieren en planten. In het 
Liedboek voor de Kerken stond dit lied als gezang 400, in een 
van J.W. Schulte Nordholt. Tekstdichter Gert Jan Slump en musicus Nico 
Hovius hebben dit lied onderdeel gemaakt van hun Requiem voor de 
levenden. Franciscus bezingt in zijn Zonnelied de schepping in al haar 
pracht en majesteit, tot en met de dood.  
 
Enkele verzen uit het Zonnelied: 
 
U roept de hele schepping toe 
de zon, een broeder overdag 
verlicht ons denken en ons doen 
U raakt ons stralend aan, ik lach. 
 
Als moeder aarde prijst uw naam 
die ons steeds weer haar vruchten geeft 
dan klinkt mijn stem, buig ik mij neer 
en dank ik u die leven geeft. 
 
En zuster lijfelijke dood 
aan wie geen mens ontsnapt, maakt 
groot 
uw naam, wie doet uw wil laat niet 
opnieuw het leven in de dood. 
 
Bert Kwast  
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Bedankt! 

Graag willen wij iedereen bedanken die de moeite heeft genomen ons op 
welke manier dan ook te feliciteren met ons huwelijk op vrijdag  
7 september 2018. Wij hebben zoveel kaartjes en felicitaties ontvangen 
dat maakt een dag extra leuk. Voor enkele kerkleden die tijdens de 
kerkdienst aanwezig waren was er een bekend gezicht. Ds. David van 
Veen heeft ons de zegen over ons huwelijk gegeven in een hele mooie en 
persoonlijke dienst.  
 
Met vriendelijke groet,  
Christyjan en Miranda Schoneveld 
 

 

Compliment voor onze harde werkers 
 
We weten het allemaal nog. De onderhandelingen met het Bisdom 
duurden maar en duurden maar. 
Intussen stonden de onderhoudswerkzaamheden op een heel laag pitje. 
Immers, we wisten niet hoe onze financiële toekomst eruit zou zien indien 
aankoop een feit zou zijn. 
 
Toen de aankoop eindelijk rond was, konden plannen worden gemaakt. 
Kon de fondsenwerving worden gestart om tot de aanpak van het 
achterstallig onderhoud te komen en de gewenste renovatie. 
De inzameling is gelukt dankzij heel veel Inzet.  De plannen werden 
gepresenteerd en de werkteams geformeerd. Wat is er een hoop werk 
verzet de afgelopen jaren!  En  wat een mooi resultaat! Of het de 
buitenkant of de binnenkant betreft, alles is/wordt aangepakt. Er zal nu 
aan de laatste loodjes worden gewerkt en dan is ons gebouw volledig 
toekomstbestendig. 
 
Een compliment aan een ieder die hieraan heeft meegewerkt is dan ook 
op zijn plaats. En ik weet dat ik namens velen dit compliment uitdeel. 
Dank voor alle tijd, energie en inzet. Jullie kunnen trots zijn op het 
resultaat! 
 
Lizette Visscher  
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Conferentie van hoop - 50-jarig bestaan Raad van Kerken Gouda
 
Op 3 november a.s. viert de Raad van Kerken Gouda haar 50
bestaan met een “toekomstgericht, inspirerend evenement over de 
maatschappelijke bijdrage van kerk, religie en levensbeschouwing
 

 
Vanaf 13.30 uur bent u welkom in Heilige Josephkerk, Aalberseplein 2 te 
Gouda. 
Van 14.00 uur tot 17.00 uur kunt u uw hart ophalen bij diverse sprekers en 
door middel van  dialogen. 
Meer informatie: www.rvkgouda.nl 
Toegang gratis 
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Vanuit de werkgroep pastorale zorg bij rampen in de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk 
 
Deze werkgroep bestaat uit vijf leden van verschillende kerken in onze 
gemeente. Ds. Bram Tack te Bodegraven is de voorzitter en vanuit 
Reeuwijk neemt ondergetekende deel. 
Net als vorig jaar zullen wij weer een avond voor vrijwilligers houden.  
Dit gebeurt op donderdag 25 oktober 2018. Wij zullen te gast zijn in de 
Bethelkerk van de Gereformeerde Gemeente te Bodegraven, 
Dronensingel 2, 2411 GZ Bodegraven. De avond duurt van 20.00 tot 
22.00 uur. De inloop is vanaf 19.40 uur. 
We gaan dan in gesprek met de heer Peter Lasschuijt, Coördinator 
Noodhulp van het Nederlandse Rode Kruis, die komt toelichting geven op 
wat het NRK doet in het kader van bevolkingszorg/opvanglocatie en hoe 
hierbij de samenwerking met de pastorale medewerkers is. 
Ook dit zal weer een boeiende avond worden. 
Mocht u belangstelling hebben voor deze werkgroep? We zijn altijd op 
zoek naar leden van kerken die beschikbaar willen zijn als een luisterend 
oor voor inwoners van onze gemeente die onverhoopt worden getroffen 
door een calamiteit. 
 
Jan Boonstra 
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Mo(nu)mentje – Het gemaal 
 
Begin september werd onze regio getroffen door hoosbuien. In korte tijd 
viel veel meer water dan gewoonlijk tijdens buien, en ook meer dan de 
gemalen in doorsnee 
aankunnen. Sloten tot de 
rand toe gevuld met 
water, dijken die 
overstromen, straten met 
een halve meter water, 
huizen tot kniehoog in 
het water en vooral veel 
tuinders waar de plantjes 
wegdreven. Boze 
burgers, loeiende sirenes 
van brandweerwagens 
die niet gaan blussen 
maar pompen en lange 
journalistieke bijdragen in kranten en via de media. Wateroverlast in 
Nederland… 
 
Toen in de vroege middeleeuwen de bewoners van de Lage Landen 
ontdekten dat ze polders konden maken werd hen direct duidelijk dat de 
dijken rondom goed onderhouden moesten worden. Zo ontstonden de 
hoogheemraadschappen, een gekozen college dat verantwoordelijk is 
voor het onderhoud van de dijken en het beheer van het water in de 

polder. Deze 
hoogheemraadschappen zijn 
de eerste uitingen van 
democratie in Nederland. 
grenzen van de schappen 
vallen niet samen met 
overheidsgrenzen en de 
raadsleden beslissen 
onafhankelijk van politieke 
bemoeienis. In onze regio is 
de dijkgraaf van Rijnland 
verantwoordelijk voor onze 
droge voeten.
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Op een paar honderd meter van ons huis staat aan de Middelburgseweg 
een klein gebouwtje. Hierin staat één van de twee gemalen die de polder 
waarin we wonen droog moet houden. Het andere gemaal staat helemaal 
aan de noordoostkant van de polder. ‘Onze’ polder is ontstaan door het 
uitbaggeren van het veen (dat, gedroogd, gebruikt kon worden als 
brandstof voor huishoudens en nijverheid (denk aan de nabijheid van 
Gouda). Toen zo’n twee meter veen was weggebaggerd en er een groot 
ondiep meer ontstaan was, werd besloten het gebied weer droog te 
leggen en te gaan gebruiken voor de veeteelt. Hoe het water ooit is 
weggepompt heb ik nog niet achterhaald, maar feit is dat sinds jaren die 
twee gemalen zorgen dat het waterpeil in deze Middelburgse-Spoelwijkse-
Tempelpolder onder controle blijft. 
 
In een dergelijk onaanzienlijk klein gebouwtje huist dus een installatie die 
voor droge voeten van zoveel mensen zorgt.  
We zijn eraan gewoon dat het waterpeil wordt gereguleerd, dat de dijken 
van de polder worden onderhouden, dat mannen met hoge laarzen langs 
de dijk lopen om de muskusrat te bestrijden. In alle stilte, zonder ophef. 
Het enige dat we merken is eens per jaar een rekening van het 
heemraadschap voor hun inzet, en dan mopperen we, want dat gaat over 
onze portemonnee.  
Arbeid in stilte, bijna anoniem. Zoals desem in brood.  
Maar als het water over onze voeten klotst, zoals afgelopen maand, dan 
roepen we de dijkgraaf ter verantwoording. En we verwijten hem dat zijn 
berekeningen en zijn bemalen niet voldoende zijn. 
Is dat niet iets te gemakkelijk ? 
 
Kees van der Does 
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Leesrooster oktober-november  
 
14-20 oktober 
zondag: Deut. 15:1-11 
maandag:  Deut. 15:12-23 
dinsdag: Deut 16:1-17 
woensdag: Rechters 13:1-14 
donderdag:          Rechters 13:15-25 
vrijdag: Rechters 14:1-20 
zaterdag: Rechters 15:1-20 
 
21-27 oktober 
zondag: Marcus 10:32-45 
maandag: Marcus 10:46-52 
dinsdag: Rechters 16:1-3 
woensdag: Rechters 16:4-22 
donderdag: Rechters 16:23-31  
vrijdag: Openb.:1:1-8 
zaterdag:        Openb. 1:9-20  
       
28 oktober-3 november  
zondag: Openb. 2:1-8  
maandag: Openb. 2:9-20 
dinsdag:  Openb. 2:12-17 
woensdag:  Openb. 2:18-29 
donderdag:          Openb. 3:1-6 
vrijdag: Openb. 3:7-13 
zaterdag:  Openb. 3:14-22  
 
4-10 november 

zondag: Openb. 4:1-11 
maandag: Psalm 21 
dinsdag: Marcus 11:27-33 
woensdag: Marcus 12:1-12 
donderdag: Marcus 12:13-17 
vrijdag: Marcus 12:18-27 
zaterdag: Marcus 12:28-34 
 
 
 
11-17 november 
zondag: Openb. 5:1-14 
maandag: Openb. 6:1-8 
dinsdag: Openb. 6:9-17 
woensdag: Openb. 7:1-17 
donderdag: Rechters 17:1-13 
vrijdag: Rechters 18:1-10 
zaterdag:     Rechters 18:11-31 
 
18-24 november 
zondag: Psalm 16   
maandag: Marcus 12:35-44  
dinsdag: Marcus 13:1-13   
woensdag: Marcus 13:14-27  
donderdag:         Marcus 13:28-37 
vrijdag: Rechters 19:1-10a 
zaterdag: Rechters 19:10b-30  
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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 
    mw. C.S. Kwakernaak Berkenbroek 25   393981 
    hr. T.C.W. van Eekelen Semmelweislaan 14       06-53899757  
    mw. T. Lavies  ’t Kerkestuk 34   394238 

  hr. S. Kwakernaak Berkenbroek 25        06-21262473 
 
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 
    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 


