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Advent 
 
Hij komt, vrucht van God, 
door de schoot van een vrouw. 
Hij zal hemel en aarde verbinden 
in een eeuwige verstrengeling. 
Hij wordt geboren in de wieg van de mensheid. 
Hij zal een weg banen voor de gerechtigheid. 
Hij komt allen troosten die huilen. 
De in rouw gedompelde gezichten komt Hij keren. 
Hij wordt mens 
om God te zijn tussen de mensen. 
Hij komt zijn levende lichaam ronddelen 
en zijn liefdesbloed vergieten. 
Hij komt het Onzichtbare zichtbaar maken 
en ons Gods gelaat tonen. 
Hij komt de kwetsuren van de mensheid genezen 
en deze gekwelde aarde helen. 
Hij zal de armen van God ontplooien 
en de tederheid van de Vader aanbieden. 
Hij zal op een kruis sterven 
en te ruste gelegd worden in een mensengraf. 
Hij komt de dood dwarsen 
en de macht van het leven in het licht stellen. 
Hij komt de Geest bezielen. 
Houdt u dit voor mogelijk? 
Niets is onmogelijk voor God! 
 
(Albert Hari en Charles Singer, Wegen van verwachting.  
Vertaling: Marc De Dapper) 
 
Joke Timmers 
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28e jaargang nr 8          november – december 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 deze beluisteren via 
www.kerkdienstgemist.nl; klik Zuid-Holland aan en daarna Reeuwijk-Brug, 
vervolgens De Ark en de gewenste datum. 
 
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:  hr. T. en mw. L. Rozendaal 
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 
 
2 december 09.30 Eerste Advent (paars) 
Voorganger: dr. J.G. Mooi te Hoogmade 
Ouderling: mw. C. Bos     
Diaken:  mw. T. Kwakernaak 
Collectant: Femke Hop 
Collecten: 1. St. Remer 
  2. Jeugdwerk   
Koster:  hr. F. van den Heuvel 
Muziek:  hr. A. Bakker 
Beamer: hr. T. Verheij 
Nevendienst:  mw. J. Klomp en mw. M. Hop 
Koffiedienst:  mw. D. Meekhof en mw. T. Kwakernaak 
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 
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9 december 09.30 Tweede Advent (paars) 
Viering Avondmaal 
Voorganger: ds. L. Meiling, Utrecht 
Ouderling: mw. J. Timmers     
Diaken:  mw. T. Lavies 
Collectant: Robin van Loo 
Collecten: 1. Tear 
  2. Kerk   
Koster:  hr. M. ten Haaf 
Muziek:  hr. J. Kooiman 
Beamer: hr. H. Krul 
Nevendienst:  hr. J. Groenendijk en mw. M. Homan 
Koffiedienst:  mw. L. Kamer en mw. I. Schippers 
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 
 
16 december 09.30 Derde Advent (paars) 
Voorganger: ds. L. Meiling, Utrecht 
Ouderling: hr.B. Kwast     
Diaken:  mw. T. Bakker 
Collectant: Barbera Coehoorn 
Collecten: 1. Straatpastoraat Leiden 
  2. Pastoraat eigen gemeente   
Koster:  hr. G. Schouten 
Muziek:  hr. A. Bakker 
Beamer: hr. J. Schippers 
Nevendienst:  mw. C. Schrier en mw. E. Visser 
Koffiedienst:  mw. T. van Vuren en mw. N. van Loo 
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 
Provider:  Er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren 
 
23 december 09.30 Vierde Advent (paars) 
Voorganger: drs. A. Z. de Velde Harsenhorst, Leusden 
Ouderling: hr. D.-J. Knol     
Diaken:  hr. S. Kwakernaak 
Collectant: Leon van Oldenborgh 
Collecten: 1. Diaconaal havenproject Rotterdam 
  2. Kerk   
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Koster:  mw. J. Vermeulen 
Muziek:  hr. T. Alders 
Beamer: hr. B. Kwast 
Nevendienst:  mw. M. Hop en mw. M. Homan 
Koffiedienst:  mw. T. van Urk en mw. G. Bakker 
Bloemendienst: mw. S. Hordijk en mw. H. Langbroek 
Autodienst:  via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117 
Crèchedienst :  Er is opvang voor uw kind in de crèche 
 
********************************************************************************************* 
 

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  23 nov. 18.45 u. Jeugdclub, knutselen * 
    19.30 u. Tienerclub, filmavond * 
maandag 26 nov. 20.00 u. Meditatieavond * 
vrijdag    7 dec  18.45 u. Jeugdclub, zwemmen * 
    19.30 u. Tienerclub, Sinterkerst * 
    20.00 u. GouweHart orkest * 
dinsdag   4 dec. 20.00 u. ZinSpelen, jaarthema met 
      dr. J.J. Suurmond *  
maandag 10 dec. 15-19 u. Amnesty schrijfactie * 
donderdag 13 dec. 10.00 u. Leerhuis * 
vrijdag  14 dec. 20.00 u. Gglas, Christmas Carols * 
    20.00 u. Kerstconcert, Da Capo  
      Boskoop * 
zondag 16 dec. 09.30 u. Kerstpakketten Voedselbank * 
    18.00 u. SUNDAYS * 
maandag 17 dec. 14.30 u. Ouderenmiddag,Advent/Kerst, 
      met Murielle van Diepen * 
vrijdag  21 dec. 18.45 u. Jeugdclub, gourmetten * 
     
 * zie uitgebreid bericht elders in dit nummer 
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Kopij-inleverdata Arkade   Verschijningsdata Arkade 
10 december     20 december 
21 januari     31 januari 
25 februari       7 maart 
  1 april     11 april 
13 mei      23 mei 
17 juni      27 juni 
 
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). 
 

       19 januari t/m 2 februari 2019 

 
 

Bij de vieringen 
 
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. 
 
Zondag 2 december – Eerste zondag van de Advent (paars) 
Openbaring 1:9-11 en  8:1-4 
Bericht uit de hemel. Johannes is naar het eiland Patmos verbannen.  
Hij krijgt daar visioenen die hij moet opschrijven, zodat mensen in alle 
windstreken ze kunnen lezen. Hij ziet zeven engelen met bazuinen en nog 
veel, veel meer. Dr. Anneke Mooi gaat voor. 
 
 
 



7 
 

 

Zondag 9 december – Tweede zondag van de Advent (paars) 
Viering van het Heilig Avondmaal 
Lucas 3:1-6 
Een nieuw begin. Johannes, krijgt een bijzondere boodschap te verkondigen: 
God zal redding brengen. Johannes vertelt erover bij de rivier de Jordaan. Hij 
zegt tegen alle mensen: ‘Kom hier maar naartoe. Laat achter je wat verkeerd 
was en begin opnieuw!’ God maakt een nieuw begin met mensen, hij zal ze 
redden. Ds. Lydia Meiling gaat voor. 
 
Zondag 16 december – Derde zondag van de Advent (paars) 
Sefanja 3:14-20 
Vreugde. In de tijd van de profeet Sefanja is Jeruzalem in de ban van andere 
goden. Zelfs de tempel is ontheiligd. Maar er komt een dag dat God weer 
midden tussen zijn volk zal zijn. Mensen komen tevoorschijn uit hun 
schuilplaatsen. Het is feest en tussen de puinhopen wordt gedanst. 
Ds. Lydia Meiling gaat voor.  
 
Zondag 23 december – Vierde zondag van de Advent (paars) 
Lucas 1:39-45 
Ontmoeting. Deze week lezen we het verhaal over Elisabet, een oude vrouw 
die een kind verwacht. Haar man Zacharias heeft van een engel gehoord dat 
ze een kind zullen krijgen en dat hij Johannes zal heten. Als Elisabet bezoek 
krijgt van haar nichtje Maria, beweegt haar kind in haar buik. Ze weet dat 
Maria ook een kind verwacht, dat de Heer geboren zal worden. 
Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor. 
 
**************************************************************************************** 
 
In memoriam Pastor Willem van der Meer 
 
Op 19 oktober 2018 is overleden pastor Willem van der Meer, priester van het 
bisdom Rotterdam, geboren op 27 februari 1948 te Den Haag en priester 
gewijd op 24 mei 1997. In onze gemeente hebben velen pastor Willem van 
der Meer gekend als pastoor van de Parochiefederatie Levend Water te 
Reeuwijk, Boskoop en Waddinxveen. 
 
Na zijn wijding tot diaken op 21 december 1996 werd Willem van der Meer 
benoemd in de parochie H. Nicolaas te Zoetermeer. Als priester werd hij per 1 
augustus benoemd tot parochie vicaris van de parochies HH. Antonius en 
Bonifatius en O.L.Vrouw, beide te Dordrecht.  
Per 1 juli 1999 volgde zijn benoeming tot parochie vicaris van de 
Parochiefederatie Levend Water te Reeuwijk, Boskoop en Waddinxveen. 
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In die tijd diende hij ook de RK geloofsgemeenschap in De Ark. Velen hebben 
hem daar in oecumenisch verband leren kennen als zeer open en vriendelijk, 
gericht op de gehele gemeenschap en zeer oecumenisch ingesteld. Dat 
werkte er ook aan mee dat de samenwerking met de parochie in zaken rond 
gezamenlijk beheer en gebruik van De Ark vrijwel altijd goed en in goede 
sfeer verliep. In vrijwel alle oecumenische vieringen ging hij mede voor. Het 
moet hem pijn gedaan hebben dat het Bisdom Rotterdam besloot dat de RK 
geloofsgemeenschap afscheid moest nemen van De Ark, een besluit dat 
uiteindelijk in maart 2009 tot uitvoering kwam. In deze periode ontstond er 
tussen hem en meerdere leden van onze gemeente een intensieve 
vriendschappelijke band. 
 
Met ingang van 1 april 2008 werd hij benoemd tot pastoor van de 
samenwerkende parochies op Goeree-Overflakkee; een benoeming die in 
2010 werd omgezet in een benoeming als pastoor voor de nieuw gevormde 
parochie H. Familie, omvattende de geloofsgemeenschappen van Goeree-
Overflakkee en de Hoeksche Waard. Van deze taak werd hem op 1 augustus 
2017 op eigen verzoek eervol ontslag verleend. Pastoor Willem van der Meer 
heeft zich eenentwintig jaar als priester ingezet voor het bisdom Rotterdam. 
Voor zijn inzet en betrokkenheid zijn parochie Sint Jan de Doper en het 
bisdom hem dankbaar. Zijn lichamelijke conditie noopte pastoor Van der Meer 
ertoe de bisschop in 2017 te vragen om ontheffing van zijn kerkelijke zending. 
Hij mocht slechts kort van zijn emeritaat en zijn nieuwe woonplek in Den 
Haag genieten. Desondanks keek pastoor Van der Meer met dankbaarheid 
terug op de jaren dat hij priester mocht zijn. 
Bij het ontvangen van de ziekenzalving legde hij met 
vertrouwen zijn leven in Gods hand. Moge God deze harde werker in de 
Wijngaard van de Heer nu opnemen in het mysterie van eeuwig leven met 
Hem. De eucharistieviering bij zijn uitvaart is gehouden op donderdag 25 
oktober 2018 waarna hij is begraven in het priestergraf op de R.K. 
begraafplaats St. Petrus Banden in Den Haag. We herinneren ons Willem van 
der Meer met liefdevol respect. 
 
Jan Boonstra i.s.m. Leo van Zoest 
(RK geloofsgemeenschap De goede Herder) 
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Uit de kerkenraad 

 
Voor de kerkenraadsvergadering van 8 oktober gaan we er eens goed 
voor zitten. We beginnen namelijk al om 18.00 uur met een lunch die we 
benutten voor bezinning, een gesprek met onze consulent, ds. Bram Tack 
uit Bodegraven, en een gesprek over het beroepingswerk. Een “consulent” 
is een adviseur: een vacante gemeente laat zich gedurende die periode 
bijstaan door een predikant van een naburige gemeente. Natuurlijk zijn wij 
eigenwijs genoeg om te menen dat we een deel van het werk zelf wel af 
kunnen. Maar het is altijd goed een externe deskundige te laten meekijken 
in onze besluitvorming en af en toe ook daadwerkelijk te hulp te roepen. 
 
De beroepingscommissie is al ver gevorderd, zoals ook blijkt uit het artikel 
van Annette Knol in de laatste Arkade. De commissie gaat met twee 
kandidaten dieper het gesprek in en zoekt in het gesprek met de 
kerkenraad naar aanscherping: waar gaat het ons ten diepste om als we 
denken aan de kwaliteiten en de speerpunten van een nieuwe 
voorganger. Natuurlijk zijn we op zoek naar een schaap met vijf poten, 
maar het verbinden van de verschillende (leeftijds) groepen in onze 
gemeente scoort hoog. 
 
Tijdens de kerkenraadsvergadering kijken wij terug op de afgelopen tijd, 
ook op de sterfgevallen dit jaar en op de komende herdenking van de 
overledenen op de gedachteniszondag. Het is goed dat we ons via 
Murielle van Diepen hebben weten te verzekeren van goede bijstand in 
het pastoraat. Ik schreef hierboven wel dat wij denken veel zelf te kunnen 
doen, maar we zijn blij dat deze pastorale zorg in goede professionele 
handen ligt. Terugdenkend aan vorige vacante periodes vraag ik me wel 
eens af hoe we daar doorheen zijn gekomen zonder die pastorale 
bijstand. 
 
We bespreken het onderhoud aan de kerk en aan de pastorie. Terecht 
stelde Bert de Velde Harsenhorst onlangs vast dat elke keer als hij bij ons 
voorgaat, hij kan ruiken dat er weer geverfd is: teken van de voortgang 
van het werk. We hebben op 11 september een informatieavond 
gehouden over de inrichting van de kerkzaal. We kijken tevreden terug op 
de inhoud van het gesprek, maar we hadden wel graag meer mensen 
bereikt. We besluiten op zondag 18 november na de kerkdienst een 
nieuwe informatiesessie te beleggen. 
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De kerkrentmeesters hebben de staat van de pastorie en het benodigde 
onderhoud geïnventariseerd. Er zijn offertevragen uitgezet. Een deel van 
het onderhoud kan meteen worden aangepakt, een deel zal ook wachten 
totdat er meer bekend is over de nieuwe bewoner.  
 
In het nieuwe seizoen zijn ook de verschillende jeugdactiviteiten weer van 
start gegaan. Het is mooi dat ook de tienerclub weer deel uitmaakt van de 
activiteiten. We staan wat langer stil bij Provider, onze “catechisatie”.  
Al weer een aantal jaren komt Provider bijeen op de zondagochtend, 
tijdens de kerkdienst. Op avonden gedurende de week was er toch te veel 
concurrentie van huiswerk, sportactiviteiten, werk en uitgaan.  
In de kerkenraad is vaker de wens geuit, dat Provider niet alleen maar 
geheel afzonderlijk in de huiskamer bijeenkomt, maar ook een (groter) 
deel van de kerkdienst bijwoont. Zo kun je meer en beter het gezamenlijk 
kerkzijn beleven, zo is een gedachte. Hoe waardevol we dat ook vinden, 
we hebben deze gedachtenwisseling steeds afgesloten met de 
constatering dat het belangrijk is dat de jongeren hierin hun eigen keuze 
maken en dat de kerkenraad die keuze respecteert en ondersteunt.  
Wij staan dus achter de keuze van de jongeren. 
 
De jeugdouderlingen vertellen dat de leiding van Provider hier onlangs 
door enkele ouders op is aangesproken. Daarom is het ook voor die 
ouders goed te weten dat de kerkenraad hun wens begrijpt, maar de 
eigen keuze van de jongeren toch zwaarder laat wegen. We kunnen wel 
met de jeugdouderlingen erover nadenken of er diensten zijn die zich 
ervoor lenen om iets samen met Provider te doen. 
 
Bert Kwast 
 
Over de inrichting van de kerkzaal 
 
Inleiding 
In dit artikel geven we wat achtergronden van het proces herinrichting van 
de kerkzaal van ons kerkgebouw De Ark. 
 
Enige historie 
In 1972 is De Ark gebouwd door de Rooms-katholieke Parochie De 
Verlosser en de toenmalige Gereformeerde Kerk van Reeuwijk. 
Een van de uitgangspunten was toen al dat  de kerkzaal multifunctioneel 
moest zijn. 
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Op 9 februari 2010 bracht op uitnodiging van Ds. David van Veen 
Ds. H. Uijttenbogaardt, oud-docent liturgiek, een eerste bezoek met als 
doel naar de inrichting van de kerkzaal te kijken. Omdat De Ark nog 
gezamenlijk eigendom was, had dit bezoek geen vervolg. 
 
2016 
De Ark werd na een lang traject ons eigendom. Er komen plannen voor 
een grootscheepse renovatie vanwege gedateerdheid van de inrichting en 
veel achterstallig onderhoud aan heel het gebouw. Voor de kerkzaal geldt 
dat de parochie als eigenaar een aantal liturgische voorwerpen heeft 
meegenomen: de houder van de Paaskaars, het tabernakel, het drieluik 
met Maria; voorwerpen die bij elkaar hoorden en een zekere eenheid 
uitstraalden. Overgebleven voorwerpen zijn voor een deel sleets en 
passen niet bij elkaar. Verder stellen we vast dat schilderwerk moet 
worden aangepakt en kozijnen en ramen moeten worden vervangen. 
Ook de stoffering en dan vooral de gordijnen zijn sterk aan vervanging 
toe. Een grote financiële actie wordt voorbereid. 
 
2017  
Naast de plannen voor de renovatie stelt de kerkenraad een werkgroep in 
voor de herinrichting van de kerkzaal. Ds. Hans Uijttenbogaardt adviseert 
en geeft inzicht in de huidige opvattingen over liturgie en de daarmee 
samenhangende inrichting. In werkgroepverband wordt gezocht naar een 
liturgisch verantwoorde en bijdetijdse inrichting waarbij ook flexibiliteit van 
de inrichting, passend bij het karakter van De Ark, kernwoorden zijn. 
En ook de financiële haalbaarheid natuurlijk. 
 
2018 
Per november 2018 is het schilderwerk aangepakt, zijn kozijnen en 
gordijnen vernieuwd. De vensters zijn van isolatieglas voorzien. 
Verwarmingsradiatoren zijn vervangen. En er is een nieuw dak. 
In eerdere jaren zijn beeld en geluid op een hedendaags peil gebracht. 
Al wat langer geleden zijn orgel en piano vernieuwd. 
 
Waar gaat het om bij inrichting van onze kerkzaal? 
In de huidige opvattingen over de liturgie is het zo dat heel de gemeente 
viert, de gemeente is geen toeschouwer maar deelnemer. 
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Dit blijkt o.a. uit de al lang in gebruik zijnde de gezamenlijke onderdelen 
zoals responsies in de liturgie (waarbij de gemeente antwoordt), het  
gezamenlijk gebeden Onze Vader, het gezongen Amen. Heel de kerkzaal 
is daarom liturgische ruimte.  
Dat heel de gemeente viert wordt omschreven als het “communio” 
(gemeenschap)-model. Dat uit zich o.a. in de opstelling van de zaal; geen 
frontale of “bioscoopopstelling”, maar rond woord en sacrament of  wel 
Schrift en Tafel. Deze twee vormen de al dan niet denkbeeldige 
brandpunten van een ellips, waarom heen de gemeente zich bevindt. Die 
kan elkaar zien, dat is een fundamenteel gegeven: gemeenschap. 
Daarnaast is er behoefte een gedachtenishoek (voor gedoopten en 
overleden gemeenteleden) meer aandacht te geven.  
 
Trends 
We realiseren ons dat de gemeenschap van deelnemers aan de 
zondagse vieringen niet groeit. Dat biedt mogelijkheden de zaal iets 
anders in te delen. Dit wordt al toegepast in de zomerperiode, wanneer er 
minder kerkgangers zijn en tijdens de Stille Week met de dagelijkse 
vespers en vieringen vanaf Witte Donderdag. Stoelen staan dan in een 
aangepaste U-vorm, waarbij het spreekgestoelte in de kuil staat. 
 
Wat betreft ruimte voor de liturgie voldoet de ruimte in de kuil doorgaans.  
Voor het ontwerp van de kerkzaal is een analyse gemaakt van welke 
vieringen er zijn en welke attributen daarbij nodig zijn, welke rollen van 
diverse ambtsdragers/personen en hun posities in de ruimte. We 
onderscheiden gewone woorddiensten, Doop, Avondmaal, Paasnacht, 
vesper, trouw- en rouwvieringen enz. Kernrituelen zijn de diensten van 
Schrift en Tafel. De Doop en daarmee het doopvont, staat aan het begin 
van het leven en dan ook in de nabijheid van de ingang. Vanwege het 
belang van het sacrament van brood en wijn, mag een Avondmaalstafel 
niet ontbreken. 
 
Gang van de liturgie 
Hoe zit de liturgie in elkaar? Aan het begin van de viering word je door 
muziek, stilte, bemoediging (Onze hulp), intredelied of- psalm, gebed om 
ontferming (kyrie) en glorialied als het ware vanuit de buitenkant, vanuit je 
leven, naar binnen, naar de essentie getrokken. Daar verdiept de liturgie 
zich tot de kern, de Schriftlezingen en de preek en periodiek viering van 
het Avondmaal. 
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Vervolgens word je stapsgewijs weer richting de wereld geleid, bijv. in de 
voorbeden, die zich richten op wat buiten de kerkmuren gebeurt, het 
noemen van zieken, rouwenden, mensen in noodsituaties. Bij de Zegen zit 
je als het ware weer aan de buitenkant van de basisstructuur van de 
liturgie: ga nu heen en leef naar de woorden die hier klonken!  
Anders gezegd, je gaat van buiten naar binnen, raakt aan het Geheim, 
althans dat hoop je en je waaiert vervolgens weer naar buiten. De viering 
heeft een logische volgorde, waar je niet om heen kunt, er is een begin, 
een midden en een einde.    
 
Het aspect van de gemeenschap, de gezamenlijkheid (de communio), is 
belangrijk. In de liturgie is er de ontmoeting tussen mensen onderling en 
anderzijds de ontmoeting van mensen met de Eeuwige en van de 
Eeuwige met het aardse. Dat klinkt o.a. door in de opening, als we stil zijn 
om ons voor te bereiden op de ontmoeting met elkaar en de Eeuwige. 
 
Deze gang van de liturgie mag ook doorklinken in de inrichting van de 
kerkzaal. 
 
Werkwijze 
Vooraf heeft de kerkenraad een programma van eisen opgesteld. Daarin 
zijn onder meer de uitgangspunten aangegeven met de liturgische 
inzichten, de flexibiliteit van de kerkzaal die voor meerdere doeleinden 
(denk aan concerten, uitvoeringen, koorrepetities, maaltijden, ontbijt op 
startzondag, feesten enz.) bruikbaar moet blijven. Verder is er aandacht 
voor de uitstraling van de kerkzaal. 
De kerkzaal en de inrichting zullen door inrichting, opstelling, kleuren, 
sfeer, zicht van buiten naar binnen enz. moeten uitstralen wat wij 
omschrijven als onze identiteit (wat voortkomt uit ons beleidsplan 2012):  

 

 werkplaats van geloof, leven met aandacht 

 ontmoeting, verbondenheid, enthousiasme 

 verantwoordelijk, woorden en daden 

 veelkleurig, iedereen is welkom 

 eigentijds, aansprekend, laagdrempelig 

 plaats van bezinning in het midden van ons dorp 
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Daarnaast moet sprake zijn van samenhang, eenvoud, rust en gerichtheid 
op Woord en Sacrament, alsmede een balans tussen ruimte, licht, geluid 
en klimaat. Deze uitstraling moet er ook zijn naar buiten toe, maar ook als 
je naar binnen kijkt. 
 
Een aantal elementen van de kerkzaal blijft zoals ze zijn: de in- en 
uitgangen, de looprichtingen, de plaats van het plein- podium, de vaste 
indeling van de zaal, zoals het verdiepte gedeelte, de materialen van de 
vloeren, de raampartijen. 
 
Dit programma van eisen gaat verder o.a. in op de gedachtenishoek, het 
podium-plein of voorhof, toegankelijkheid van de kuil en de bergruimte die 
nodig is wanneer liturgisch meubilair niet nodig of gewenst is in de kuil. 
Architect Aad Roeleveld en vormgever Corry Sturrus zijn aangezocht deze 
vormgeving op zich te nemen.  
 
De architect is gekomen met een ontwerpvoorstel dat onlangs met de 
werkgroep is besproken en van commentaar voorzien. Om de gemeente 
mee te nemen in dit complexe proces, is na de  informatiemomenten op 
18 maart, 11 september en recent op 18 november 2018 het ontwerp-
voorstel aan de gemeente voorgelegd. In de kerkenraad is dit voorstel op 
12 november 2018 toegelicht. 
 
Vervolg 
Na terugkoppeling naar de werkgroep en gemeente wordt het eerste 
ontwerpvoorstel aangepast en opnieuw voorgelegd met een 
kostenraming. Als het eerste ontwerpvoorstel geen aanpassingen meer 
vraagt, wordt het  ontwerp verder opgewerkt tot een concreet uitgewerkt 
voorstel met materialisering, maatvoering en aanwijzingen voor 
prijsaanvragen, vastgelegd in een beschrijvend/ beeldend document met 
een (aangepaste) kostenraming. 
Ook dan komen we weer bij de gemeente terug. 
 
Namens de kerkenraad,  
 
Jan Boonstra  
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Van kerkradio van         naar internet met     
 
Per 1 november 2018 is de kerkradio via Stichting Kerkradio  
Midden-Holland afgesloten. Het gebruik hiervan is de afgelopen jaren 
geleidelijk teruggelopen. In overleg met de kerkenraad is vorig jaar de 
keuze gemaakt om via internet de kerkdiensten aan te bieden. Afgelopen 
jaar hebben we gebruikt als overbrugging en hebben we gezien dat de 
kerkradio slechts nog door een enkele luisteraar gebruikt wordt. 
 
We zijn overgestapt naar kerkdienstgemist.nl, een organisatie die 
momenteel de vieringen weergeeft van 1355 kerken in Nederland, België, 
Zuid-Afrika en Namibië. Dit zijn vrijwel allemaal Nederlandstalige kerken. 
Het grote voordeel van het gebruik van internet is dat alle kerkdiensten en 
bijeenkomsten in De Ark, bijv. de lezingen van Zinspelen, door iedereen 
met een digitaal middel als smartphone, tablet of computer kunnen 
worden beluisterd, waar men zich ook bevindt op de wereld en internet 
beschikbaar is. Een bijkomend voordeel is dat u alle diensten tot een jaar 
geleden kunt terug luisteren, dus als u later de dienst wilt luisteren, is dat 
mogelijk. 
 
Om ons te vinden op internet voert u www.kerkdienstgemist.nl in, kies de 
provincie  Zuid-Holland, vervolgens Reeuwijk-Brug, de Protestantse 
Gemeente De Ark verschijnt, klik daar op en u komt op de pagina met alle 
opnamen met de datum van opname. Kies een datum en klik op het 
driehoekje en u bent verbonden. 
 
Onze dank gaat uit naar de luisteraars die deze overgang mogelijk 
hebben gemaakt, een overgang die een behoorlijke en structurele 
kostenbesparing voor onze gemeente oplevert. 
Mocht u opmerkingen over het bovenstaande hebben, laat het ons weten. 
 
Namens de kerkenraad, Jan  Boonstra; namens de kerkrentmeesters, 
Hans Rootert 
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Van de diaconie 
 
Beste gemeenteleden, 
Onderstaand de opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode: 
07-10  Pauluskerk    €   488,10 
07-10  Noodhulp Sulawesi   €   493,90 
14-10  St. Op Gelijke Voet   €   206,25 
14-10  Diaconie    €     97,90 
21-10  NL Bijbelgenootschap  €   190,89 
21-10  Pastoraat    €   179,73 
28-10  Leger Des Heils (jaardoel)  €   254,30 
28-10  Kerk     €   180,97 
04-11  Geraldstichting   €   456,47 
04-11  Diaconie    €   356,47  
 
Dank allen voor uw gaven! 
 
Naast de collecte voor Sulawesi is door een aantal mensen nog in totaal  
€ 300,- geschonken aan de diaconie om Sulawesi te steunen. Daarnaast 
heeft de diaconie besloten om zelf deze gift en collecte met € 500,- te 
verhogen. Zo hebben wij met onze gemeente maar liefst € 1.293,90 bij elkaar 
gelegd om Sulawesi te steunen! 
  
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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Beste mensen  
 
De kleding inzamelactie was weer een succes. 
Er is veel kleding binnen gekomen.  
Op zaterdagmiddag 27 oktober hebben we met 
een groep gemeenteleden alle kleding 
gesorteerd. En het was zoals altijd een gezellige 
en leuke middag met elkaar.  
Iedereen die hieraan heeft meegeholpen op 
welke manier dan ook heel hartelijk bedankt 
namens Dorcas en Het Leger des Heils!  
 
Ook namens de diaconie bedankt want mede namens u was het wederom 
een succes !  
 
Hartelijke groet van uw diakenen 
Tineke Kwakernaak 
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Diaconie oproep! 
 
Zoals u inmiddels allemaal al weet is ons jaardoel van de diaconie het Leger 
des Heils  en hier doen ze heel veel diaconale activiteiten.  
 
Wij steunen hen dit jaar financieel met 50% van de bijdrage voor de opleiding 
van de  kindercoaches en de andere 50% voor de diaconale activiteiten en dit 
alles gericht op Gouda. Maar het Leger des Heils organiseert ook activiteiten 
elders. Zo rijdt er in Amsterdam de Soepbus. Ze starten om 19.30 uur met het 
laden van de bus, op het adres Zeeburgerdijk 215 in Amsterdam. Vervolgens 
rijdt de bus langs 3 vaste plekken in Amsterdam en deelt soep, koffie en 
brood uit.  Rond 22.00 uur zijn ze weer terug! 
Er kunnen per keer 4 personen mee! 
 
Lijkt het u leuk om een keer mee te gaan, dan kunt u zich aanmelden bij  
tinekekw@outlook.com  
Zodra er een datum is neem ik contact met u op. 
 
Hartelijke groet, 
Tineke Kwakernaak 
 
Van het kerkelijk bureau 
 
Ingeschreven: 
mw C.M. de Kievit, Tobias en Roderik van der Bijl, 
Kortezoom 5, 2811 DS (wijk D), uit Prot.Gem. Spijkenisse 
 
Verhuisd: 
hr E.E. van Hoften, van Kievitsbloem 26 (wijk B) naar Poelruit 4d, 2811 SW 
(wijk B) 
hr en mw Pos-Matthijsse, van 't Kerkestuk 113 (wijk A) naar Zwanebloem 9, 
2811 RG (wijk B). Het telefoonnummer van de familie Pos staat foutief 
vermeld in het groene boekje. Het juiste nummer is: 0182-394378 
 
Uitgeschreven: 
mw M.C. (Marije) Plak, Verdistraat 12, 2807 HS Gouda (wegens vertrek naar 
het buitenland) 
mw A. van Vliet en Thijn Staarthof, John Readeckersingel 29, 2811VK 
(wijk D) 
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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 
 
NL29 INGB 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 (staat 
vermeld op het Kerkbalansformulier) én de periode vermelden waarvoor u 
betaalt (maand, kwartaal en/of jaar). 
 
 
Kerkbalans 2019 
 

Over ruim twee maanden gaat de actie Kerkbalans 
2019 van start. Het zou fijn zijn wanneer uw 
toezeggingen voor 2018 eind december binnen zijn. Tot 
nu toe (half november) is ongeveer 75% op de 
kerkrekening gestort. Wilt u nakijken of u op schema ligt 

met betrekking tot uw betalingen? De financiële administratie over 2018 
kan dan worden afgesloten voor we aan het nieuwe boekjaar 2019 
beginnen. Dat scheelt veel werk voor de kerkrentmeesters. 
Voor de Actie Kerkbalans 2019 worden de voorbereidingen al getroffen 
om ook volgend jaar samen kerk te zijn met alle activiteiten die daar bij 
horen. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
College van Kerkrentmeesters 
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Lezingen in De Ark 

 

De ZinSpelen lezing in de serie “ik geloof het wel” werd op dinsdag 6 
november gehouden door prof. Dr. Matthias Smalbrugge.   
Prof Smalbrugge ging uitvoerig in op het thema ‘Ik geloof het wel’, en de 
tweeledigheid ervan. De samenleving ervaart de ene crisis na de andere, 
waardoor veel mensen afhaken en denken: ik geloof het verder wel. 
Anderen zien hierin juist hun motivatie om aan de slag te gaan, die krijgen 
een visie hoe het beter kan , beter moet, en die geloven het wèl. Ook in de 
religie zien wij deze tendensen terug waar geloofszekerheid  in de 
dogma’s van vroeger in een  crisis is geraakt met als andere uiterste  het  
zoekende “ietsisme” van nu. 

 

 
 

In de tweede  ZinSpelen lezing geeft 
Dr. Jean Jacques Suurmond zijn lezing 
over een therapie tegen goed en kwaad 
op dinsdag 4 december, 20.00 uur 

 
 

 
 
Jacques Suurmond (Kruiningen, 1950) is een psychiater,  
columnist en predikant.  

 
Suurmond heeft een turbulente en boeiende levensgeschiedenis.  
Van hippie werd hij pinkstergelovige in de VS. Zijn theologische opleiding 
was ook in de VS en deels in België met een promotie in 1983.  
Van 1979-1989 gewerkt in de VS als pastor in een megakerk van North 
Hollywood. Terug in Nederland heeft hij zich aangesloten bij de 
charismatische beweging. Ook werd hij regulier predikant in de 
protestante kerk in België en Nederland. 
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Tegelijkertijd heeft hij een opleiding in de psychiatrie gevolgd met daarna 
een eigen praktijk.  
Een therapeut met veel accent op spiritualiteit. 
Als psychotherapeut is Dr. Suurmond als geen ander bekend met het 
conflict van religie en de moderne mens. Als columnist is hij ook een groot 
observator van de ontwikkelingen in onze cultuur. Maar wat is de rol van  
religie? Kan de cultuur het missen? Dat is nog maar de vraag.  
 
13 jaar columnist in Trouw met stukjes die uitblonken door diepgang over 
spiritualiteit, de moderne geest van de moderne mens, enz. Een prachtige 
basis voor zijn voordracht:  
Elk mens bereikt het punt dat vroeg of laat zijn antwoorden niet meer 
voldoen. Je droomt van frisse inspirerende en onbekende vergezichten. 
Suurmond onderzoekt de grens met anderen en met God. Is “Ik geloof het 
wel” een antwoord?  Is geloof een therapie tegen goed en kwaad? 
Nog een mooi citaat van Suurmond: 
Bas Heijne (filosoof) schrijft terecht dat het verlichtingsdenken met zijn 
nadruk op het autonome individu nooit de basis van een samenleving kan 
zijn. Filosofie kan ons niet redden. De grote drie  (Martin Luther King, 
Gandi en Mandela) laten zien hoe alleen echt geloof de muren tussen 
mensen omver haalt, gedreven door de godsliefde die allereerst de muren 
in onszelf afbreekt. 
 
Laat U opnieuw inspireren op dinsdag 4 december. 

Aanvang 20.00 u. Entree € 5,- 
Commissie: “ZinSpelen – Lezingen in de Ark”  

 

Albert-Jan Wagensveld 

 

Laatste bijeenkomst Leerhuis in 2018 

 
Op donderdag 13 december hoopt het Leerhuis voor het laatst dit jaar bij 
elkaar te komen. 
 
In november werd, met Jaap Koning als begeleider, de studie en 
bespreking van het boek “Heilige onrust”, een pelgrimage naar het hart 
van religie, geschreven door Frits de Lange, afgehandeld. 
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Zoals u misschien gezien zult hebben op de televisie is er in het najaar 
een vier-delige serie uitgebracht, die een groepje van zeven mensen volgt 
op hun weg van pelgrimage. Met de vertoning van een deel uit deze serie 
willen we dit onderwerp in december afronden. 
U bent hierbij van harte welkom! 
 
Mocht u het idee hebben in het volgende seizoen met het Leerhuis mee te 
willen gaan doen dan is het extra zinvol om donderdag 13 december te 
komen. We willen dan ook met elkaar wensen en gedachten over een 
nieuwe boekbespreking in 2019 overleggen en een aantal boeken tonen.  
Tenslotte hopen we met een heildronk elkaar alvast goede feestdagen en 
jaarwisseling te wensen!  
 
Leerhuis: donderdag 13 december 
       10.00 uur tot 11.30 uur 
 
Tot ziens! 
Bram Schuman en Anneke Rothuizen 
 
Oproep van de kindernevendienst – Gast aan tafel 
 
Op 2 december start ons Advent/Kerstproject van dit jaar.  
Het thema is ‘Geloof met me mee!’ 
 
Graag zouden wij daarom op 2 en 23 december een gemeentelid uit willen 
nodigen om tijdens de kindernevendienst met de kinderen in gesprek te 
gaan over het geloof. Wat betekent geloof voor u? Mogen de kinderen u 
vragen stellen waar zij van kunnen leren? 
 
Vindt u het leuk om eens mee te kijken in onze kindernevendienst en 
denkt u dat u een mooi verhaal te vertellen heeft aan de kinderen, wilt u 
dan een mail sturen naar mmmhoman@hotmail.com met daarin uw naam, 
de datum die voor u uitkomt (2 of 23 december) en uw telefoonnummer 
zodat wij vooraf even met u kunnen overleggen?  
 
Heel hartelijk dank alvast voor uw medewerking. 
 
Namens de kindernevendienst, 
Marlies Homan 
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Provider 
 
Gedachtenisdienst 
Op 4 november hebben we met Provider aangesloten bij de gedachtenis- 
dienst die tegelijkertijd in de kerkzaal gevierd werd. 
We hebben uitgelegd dat er verschillende dingen in het leven zwaar 
gemist kunnen worden, zoals overlijden van een geliefde, maar ook het 
verlies van zekerheid door ontslag of een scheiding. 
Dat het fenomeen “overlijden” in onze tijd en onze maatschappij door de 
uitstekende medische zorg niet meer aanvoelt als “natuurlijk”. 
Gelukkig hadden de jongeren (5) nog geen overlijden in hun naaste 
omgeving meegemaakt die hun leven heeft ontwricht waardoor het meer 
een verkenning met dit thema werd. 
Hoe bijzonder is het om te voelen dat je iemand die het heel erg zwaar 
heeft gunt om te overlijden, dat je kan berusten, los van je eigen gevoel 
van gemis dat ongetwijfeld komt.  
Dit hebben we geïllustreerd met de slotscene van de film ET. 
We hebben benadrukt dat het herdenken van dierbaren op je eigen 
manier mag. Dit kan door muziek te luisteren, of het graf schoon te 
maken, te huilen, te praten (met de overledene) of foto’s kijken.  
Het is maar wat je zelf prettig vind, volg je eigen gevoel daarin. 
Daarna hebben we het gedachtenis deel in de kerkzaal meegemaakt. 
Het was soms aangrijpend , deze mensen die naar voren komen te 
kennen. 
De mooie muziek en daarna te zien dat velen naar voren kwamen, ieder 
heeft een verhaal. 
Iemand van de jongeren vond het heel mooi en hij begreep dat dit mensen 
kan helpen. 
 
Een mooie bijeenkomst…… 
 
Groet van Edwin en Marti 
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Jeugdclub 
 
Op 12 oktober hebben we een 
speurtocht gedaan door Reeuwijk-Brug, 
met opdrachten als zaklopen, woord 
raden d.m.v. morsetekens en met een 
ballon geklemd tussen twee kinderen 
zo snel mogelijk heen en weer lopen. 
Het laatste half uur werd het al best wat 
donker, wat het extra spannend 
maakte. Marinus en Tineke van Urk, 
bedankt voor jullie hulp hierbij! 

 
 
De 26e waren we met een wat kleiner clubje 
vanwege de vakantie. De kinderen hebben 
gezellig geschaatst in Zoetermeer, en na afloop 
genoten van een welverdiend frietje met snack.  
Soms was het weer even wennen op de 
schaatsen, maar wat was dit weer een leuke 
activiteit! 
Fijn dat Martin en Lisette de kinderen wilden 
vervoeren en meegingen, nogmaals bedankt! 
 

 
Op 9 november hadden we een leuke 
knutselactiviteit: papier maché.  
De kinderen hebben hard hun best gedaan met 
krantenpapier en lijm en zullen dit over twee 
weken afmaken. We zijn erg benieuwd naar het 
eindresultaat! 
 
Op 23 november gaan de kinderen verder 
knutselen, 7 december gaan we zwemmen en 
op 21 december sluiten we het jaar af met een 
gourmetavond. We zien er al naar uit! 
 
Graag tot de volgende keer, 
Hartelijke groet namens de Jeugdclubleiding, 
Sandra Verweij 
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Tienerclub 
 
Tienerclub is wezen schaatsen!  
Vrijdag 26 oktober is de aftrap geweest van 
de eerste Tienerclubavond van het seizoen 
2018-2019.  
De groep was niet heel groot mede door de 
herfstvakantie maar dat maakte voor deze 
groep niet uit. We hebben gezellig met een 
groep van 7 jongens en meisje geschaatst 
in Zoetermeer. We zijn om 20.00 uur de 
baan opgegaan waar velen meer dan 20 
rondjes hebben geschaatst en om 21.15 
uur moesten we de tieners van het ijs 
aftrekken.  
Onder het genot van een warme chocomel hebben we nog een stukje 
ijshockey gekeken en waren we rond 22.00 uur weer terug bij de kerk.  
Ondanks de kleine groep was het hartstikke gezellig en heeft iedereen het 
erg naar zijn zin gehad. 
 
Tienerclub – 23 november - Filmavond  
Graag willen wij alle tieners weer 
uitnodigen voor de volgende 
Tienerclubavond, namelijk vrijdagavond 
23 november om 19.30 uur in de Ark om 
een gezellig filmavond bij te wonen. Er zal 
een gezamenlijke keuze gemaakt worden 
voor een 
leuke/romantische/sportieve/enge/komisc
he film. Als je nog een leuke dvd hebt neem deze gerust mee, anders 
hebben we nog Netfilx.  
De leiding zal zorgen voor genoeg frisdrank, popcorn en chips.  
Nemen jullie je vrienden en vriendinnen mee? 
Wat:  Tienerclubavond 
Wanneer: 23 november 2018 
Waar:  De Ark 
Wie:  tieners vanaf 12 jaar 
Hoe laat: 19.30-22.00 uur 
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Tienerclub – 7 december Sinterkerst 
We zijn er dit keer vroeg bij, maar deze Arkade willen we ook gelijk de 
aankondiging doen voor de Sinterkerstavond op vrijdag 7 december. Deze 
avond willen we gezellig Sinterkerst vieren met elkaar.  
Het zou leuk zijn als iedereen een klein cadeautje van max. € 5,00* zou 
willen meenemen denk hierbij aan een tijdschrift, iets creatiefs, fotolijstje, 
een plantje noem maar op. Die avond willen we alle cadeautjes 
verzamelen en met elkaar een leuk spel spelen. Wij willen dan ook de 
ouders even vragen of ze willen opletten/meedenken dat iedereen een 
cadeautje meeneemt. De leiding zorgt ook voor wat lekkers. 
 
Let wel op!!!! deze avond wordt niet in de kerk gehouden maar thuis 
bij Christyjan en Miranda aan de Kortezoom 13, Reeuwijk en we 
beginnen om 19.30 uur.  
 
Wij hopen dat jullie er allemaal zijn, vrienden en vriendinnen zijn ook 
welkom. 
 
Groetjes  
Erwin, Remy, Christyjan en Miranda (0622860806) 
Sinterklaas en de Kerstman  
 
*Mochten er geen financiële mogelijkheden 
zijn laat dit ons weten dan regelen we dit. 
Het is niet de bedoeling dat de tiener door 
deze reden niet komt of durft te komen. 
 
Sundays 
  
Sundays - 14 oktober 
Op 14 oktober sloot Murielle van Diepen bij ons aan. Met eten waren we 
met 5 jongeren. Veel hadden een privé afspraak, maar na de maaltijd 
waren we met 12 personen. Toch weer een grote gezellige opkomst. 
Onder het genot van koffie, thee en een plakje cake nam Murielle het 
woord. Zij vertelde over haar geloofsbeleving met behulp van drie liedjes 
die typerend waren voor de periode. Na de drie liedjes spraken we met 
elkaar over onze eigen achtergronden. Welke kerken of belevingen 
hebben wij? Verschillen deze met elkaar? Wat bindt ons nu als groep? 
Wat veel naar voren kwam was ruimte en vrijheid. Ruimte om je eigen 
manier van geloven te mogen beleven en vorm te geven. 
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Niet vast te hoeven zitten in verplichtingen die opgedragen worden. 
Vrijheid te ervaren in de keuzes die je maakt. Die je maakt als persoon om 
bijv. wel of niet naar de kerk te gaan.  
Sommige van de groep hebben ervaringen met de gereformeerde kant 
van het geloof. Dit is een hele andere manier van geloof beleven als 
andere die niet met de kerk zijn opgevoed.  
 
Murielle vroeg ons na te denken over een woord. Zij heeft in haar les voor 
het maken van preken geleerd om één woord te kiezen dat voor haar 
belangrijk is hoe zij het geloof beleeft. Bij haar is dat woord 'ruimte'. Dit 
woord vormt de basis van de preek.  
Ook bij ons werd er nagedacht. Het is lastig om één woord te kiezen dat 
past bij ons. Sommige herkenden zich in het woord ruimte. Anderen 
konden niet echt een woord kiezen. 
 
Ook hebben we het kort gehad of wij personen hebben die we bijzonder 
vinden of waar we tegenop kijken. Sommigen hadden hier voorbeelden 
van wie ze beamen. Soms van televisie, soms in familiesferen en soms 
als journalist of schrijver.  
 
Het was een boeiende en interessante avond.   
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Sundays  - 11 november 
Op zondag 11 november kwamen Ab en Jeannette van Galen aan tafel bij 
ons. Allereerst hebben we genoten van een pastasalade gemaakt door 
Edwin en Eline. Met het eten waren we met 14 personen. Een volle groep, 
wat nog net past in de kerkenraadskamer. 
Na de heerlijke maaltijd, sloten er nog twee aan en zijn we onder het 
genot van koffie thee en brownie in gesprek gegaan. 
Ab vertelde over zijn droom die al begon toen hij 10 jaar was. Een droom 
die hij zo graag wilde laten uitkomen. Zo vertrokken Ab en Jeannette op 
vrij jonge leeftijd met hun pasgeboren zoon richting Ghana.  
Een ontzettende mooie bijzondere ervaring die ze daar mee maakten.  
Het primitieve en de dankbaarheid die Afrikanen hebben, ondanks dat ze 
het zoveel minder hebben als in Nederland. 
Het contrast was dan ook groot toen ze weer terug kwamen. Winkels met 
gangpaden vol voedsel, 'zeurende' Nederlanders, enz. In Nederland 
moesten ze ook weer zoeken naar een nieuw evenwicht. En zo belandde 
Ab al vrij jong als directeur van een ziekenhuis. 
Voor ons onvoorstelbaar om op zo´n jonge leeftijd al zoveel mee te 
maken. 
Jeannette schipperde mee met Ab en gaf zo haar eigen stukje vorm. 
Lesgeven wilde ze al jong. Het liefst Duits, maar wat heb je aan Duits in 
Ghana. Na wat overdenkingen werd het toch maar gewoon onderwijs 
geven. Ook in Nederland ging het lesgeven door. Dat heeft haar nooit 
verveeld. Zo hebben velen van ons nog muziekles gehad met Jeannette 
en heeft een groot deel meegezongen bij Aidomen.  
 
Het was mooi om te horen hoe de levens van Ab en Jeannette gevormd 
werden en hoe zij geprobeerd hebben om 'goed' te leven en daarmee hun 
geloof hebben uit gedragen. Kies een eigen droom en ga ervoor!  
Bedankt dat jullie er waren. 
 
Onze volgend avond is 16 december. Deze keer geen gast maar een 
soort kerstbijeenkomst met elkaar. Tot dan. 
 
Groetjes namens de groep, 
Esther Eijkelboom  
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Taizé-reis mei 2019  
 
Al een aantal keren is er een groep vanuit de Ark 
naar Taizé geweest.  
Dat was voor iedereen een bijzondere ervaring en 
bovendien erg gezellig. Ook dit jaar staat er weer een 
reis op het programma.  
Van dinsdag 28 mei tot en met zondag 2 juni willen 
we met jullie op reis gaan naar Taizé.  
 
Taizé is een soort klooster in Frankrijk waar per jaar duizenden jongeren 
komen van over heel de wereld. Echt heel bijzonder om dat een keer mee 
te maken.  
 
Let op!  
Mocht je die dinsdag en woensdag geen vrij hebben van school dan 
kunnen wij indien nodig misschien een goed woordje voor je doen….  
Waarschijnlijk reizen we met kleine busjes en/of auto’s.  Naast een 
bijdrage van jullie kant  ( €110,-  inclusief vest, als je dat nog niet hebt) 
organiseren we samen nog een actie om de reis te betalen.  
 
Ben je tussen de 15 en 29 jaar oud dan kun je je opgeven bij Esther 
Eijkelboom of vraag om meer info. Als je je opgeeft, vermeld dan ook even 
gelijk je geboortedatum!  

 
  
Binnenkort zullen we dan ook een 
eerste keer samenkomen en maken 
we onze plannen op en is er weer 
meer informatie. 
 
Het zou leuk zijn als je meegaat!!  
 
Groetjes 
Remy en Jacoline Sanders en 
Esther Eijkelboom 

 
mail: de3jeugdouderlingen@hotmail.com of 0614133068 

Via de volgende link is ook een filmpje over  Taizé te bekijken: 
www.taize.fr/nl_article4792.html 
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Nieuwe jaarprogramma Gglas (30+) 
 
Zondag 21 oktober j.l ging de eerste bijeenkomst van Gglas van start.  
Na de kerkdienst kwamen we bij elkaar. Na de koffie met een heerlijk 
stukje taart, bespraken we met elkaar het nieuwe programma voor het 
aankomende seizoen met elkaar door. En waar nodig vulden we de gaten 
van het schema met elkaar op. Daarna aten we gezellig met elkaar.  
Het was weer een hele gezellige middag. 

 
Voor wie nog niet weten wie we zijn en wat we doen, zal ik deze groep 
nog even toelichten. 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn Gglas (voorheen Jong Belegen). Wij komen geregeld bij elkaar 
voor een gezellige activiteit. Dit kan een serieus onderwerp zijn, maar ook 
met grote regelmaat een ontspannen of inspannende activiteit. Als rode 
draad loopt bij elke bijeenkomst het geloof, vriendschap en gezelligheid.  
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We werken met regelmaat met het american party concept, voor wie niet 
weet wat dit is? Dit houdt in dat een ieder iets te eten of te drinken mee 
brengt. Ben je 30 jaar of ouder en zou je graag eens zo'n activiteit mee 
willen maken, kijk dan even naar de data hieronder en kom gezellig langs. 
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, mail dan je gegevens 
door naar Annette knol: afknol@outlook.com. Zij zal je dan alle 
uitnodigingen etc. doorsturen. 

 
Volgende keer 18 november gaan we met elkaar een film kijken en 
bespreken. We eten dan gezamenlijk (er wordt voor brood met soep 
gezorgd) en 14 december zingen we mooie Christmas songs rond de 
kerstboom (hoe en wat is nog in voorbereiding). 
 
De volgende data zijn: 
 
vrijdag 14 december Christmas songs met elkaar zingen rond de 
kerstboom (verdere info via beamer kerk) 
zondag 20 januari Thema avond tijd: 20.00 uur Locatie: huiskamer kerk 
vrijdag 15 februari Thema avond tijd: 20.00 uur Locatie: huiskamer kerk 
 
Namens Gglas, 
Carolien Meeuse 
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De ouderenmiddagen in 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.  
 
Op 15 oktober was de tweede ouderenmiddag. 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 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 met plaatjes en een 
paar filmpjes over “De Eendracht” die op youtube staan. 
 
Als u deze Arkade leest is de ouderenmiddag op maandag 19 november 
2018 al achter de rug. Ons gemeentelid, de heer Ferdinand Krotwaar, 
vertelde over “Het geluk van Limburg”. Het ging 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. We houden deze middag in de kerkzaal van De Ark.  
 
In januari 2019 gaan we verder met een ouderenmiddag met de heer 
Peter de Goeij uit Boskoop met een verslag van een reis naar 
zendingsposten in Zuidoost Azië. Maar daarover in een volgende Arkade. 
 
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. 
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Zoals altijd verzorgen onze onmisbare gastvrouwen en -heren dat. 
De ouderenmiddagen houden wij éénmaal 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 onze ouderenmiddagen, 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 Ark.  
Namens de voorbereidingsgroep ouderenmiddagen, 
 
Jan Boonstra 
 
Uit de Beroepingscommissie 
 
De Beroepingscommissie is in een belangrijke en intensieve fase van het 
beroepingswerk beland, het zogenaamde ‘horen’ van kandidaten.  
Dit betekent dat de leden van de beroepingscommissie in wisselende 
samenstelling een kerkdienst bezoeken waar een kandidaat voor de 
vacature voorgaat. En na afloop een wat meer persoonlijk gesprek 
hebben met de kandidaat. In deze fase bezinnen beide partijen zich nog 
diepgaander of een verbinding tot de mogelijkheden behoort. Deze fase 
vergt ook wat meer tijd omdat alle agenda’s maar net goed op elkaar 
afgestemd moeten kunnen worden. We doen dus nog even een beroep op 
uw geduld. 
 
Annette Knol, onze voorzitter, is enkele weken in Tanzania in verband met 
een congres dat zij daar georganiseerd heeft. In deze periode neemt 
Peter Verheij als vice-voorzitter de honneurs waar. 
 
Hartelijke groet, 
Joke Timmers 
Secretaris beroepingscommissie 
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Werkzaamheden aan De Ark in bestede uren 
 
Beste mensen 
Voor dit jaar het laatste bericht met betrekking tot het vernieuwen van 
De Ark. 
De grootste klussen zitten erop. Het jaar zijn we begonnen met het 
verbouwen van de doorgang, de tussenzaal en het halletje aan de 
achterzijde. Hiervoor hebben we in de maanden januari tot begin mei ca. 
600 uur hard gewerkt met elkaar. 
Het lijkt misschien niet veel maar als je er een uurloon aan plakt van een 
timmerman/schilder in opleiding wordt het ineens € 25.410,-.  
Nog maar niet te rekenen met een volwassen uurloon. 
Met het vernieuwen van de kozijnen zijn ook alle vensterbanken in de 
zalen vernieuwd, hiervoor hebben we de oude vensterbanken uit de 
kerkzaal geschaafd en gelakt. 
Een lastige klus was nog het maken en afwerken van de leidingkokers 
over de cv-leidingen, hiervoor zijn we op ons knieën en liggend door de 
kerk gegaan. 
En niet te vergeten de inzet om de gemorste verf van het glas te krabben 
en alles weer te zemen en te laten glimmen. 
Na uitvoerig overleg zijn de gordijnen en jaloezieën besteld en half 
oktober was voor ons de kerkzaal klaar. 
Hiervoor hebben we in de maanden juni tot half oktober ca. 1700 uur 
gewerkt met elkaar. 
Als je hier weer een uurloon aan plakt van een timmerman/schilder in 
opleiding wordt het ineens  € 71.995,-.  
Voor de verbouwing van de afgelopen 2 jaar is er door onze vrijwilligers 
4150 uur  (of te wel voor ruim € 175.000,-) gewerkt aan het opknappen 
van onze Ark. 
 
Zonder de inzet en medewerking van alle werkers lukt het niet.  
 
Het gaat zo ongemerkt maar het is een topprestatie! 
 
En volgend jaar doen we de rest. 
 
Namens het onderhoudsteam, 
Hans Rootert  
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Gebruik van de zalen in kerkelijk centrum De Ark  
 
Om de organisatie van het kerkelijk centrum De Ark goed te laten 
verlopen is het noodzakelijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. 
 
Het niet of te laat reserveren geeft veel onnodig werk en desorganisatie. 
Als een afspraak wordt verzet of vervalt, is ook een berichtje noodzakelijk. 
Het gebruik van de zalen moet vooraf worden aangevraagd bij Annie 
Hoonhout, pas daarna de activiteit publiceren. 
Niet alleen beheert zij de planning maar er wordt ook gezorgd voor 
verwarming, bevoorrading van de keuken en ontvangst. Doordat hier niet 
altijd rekening mee wordt gehouden is Annie onevenredig veel tijd kwijt 
met zaken die door nalatigheid worden veroorzaakt. 
Voor het gebruik van de zalen en het gebruik van de keuken is 
afgesproken dat de zalen in dezelfde staat worden achtergelaten als bij 
binnenkomst. 
Het is ons opgevallen dat dit regelmatig niet gebeurt. 
Bijna dagelijks moet de achtergelaten vaat en rommel worden opgeruimd. 
 
Even een lijstje wat we tegenkomen: 
 Achter laten van promotiemateriaal 
 Vuile kopjes en glazen. 
 Afval, niet in de juiste afvalbakken 
 Lege flessen of gebroken glaswerk behoren niet in de vuilniszak 
 maar in de glascontainer deze staat bij de achteruitgang naast de 
 wereldwinkel. 
 Gemorst eten en drinken 
 Achtergelaten etenswaren  
 Verplaatste tafels, stoelen etc. behoren weer teruggeplaatst zoals 
 het stond. (Zie foto’s aan het prikbord)  
 Opgeslagen etenswaar en voorraden die nooit meer gebruikt 
 worden, waardoor ruimtegebrek in de kasten en etenswaar (t.h.t.) 
 onnodig weggegooid moet worden. 
 Het ontregelen van de cv-installatie door het veranderen van de  
 instellingen  
 En nog veel meer………. 
 
Als er tijdens het gebruik iets kapot gaat, meldt het dan kan het hersteld of 
aangevuld worden voor dat anderen er last van hebben. 
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Je moet het gemerkt hebben dat je een schuifdeur hebt geraakt zodat 
geleiders volledig zijn verbogen, of een deur waar de scharnieren zijn 
uitgebroken zodat deze blijft klemmen. 
Breuk van glazen en kop en schotels. Etc. 
Voor het achterlaten van posters en folders en andere kennisgevingen is 
overleg nodig. De posters worden uitsluitend in overleg met Annie 
Hoonhout opgehangen in de daarvoor aangebrachte houders. 
Enthousiast wordt er van alles aangevoerd maar weghalen en opruimen is 
er meestal niet bij. 
 
Als we met bovenstaande regels rekening houden wordt het vast nog veel 
leuker, en is het voor Annie Hoonhout ook beheersbaar. 
 
Met vriendelijke groet 
Namens beheer en onderhoud 
Hans Rootert 
 
Een nieuwe kerkzaalinrichting, analyse en theologische reflectie 
 
Op 11 september jl. werden er op een informatieavond in de Ark plannen 
gepresenteerd voor een nieuwe, andere inrichting van de kerkzaal. 
Plannen die al langer rondzingen. Erg opvallend daarbij is de nieuwe 
plaats van de Avondmaalstafel. Deze Avondmaalstafel zou dan in de 
lengterichting op een paar meter van het koor, het podium, geplaatst 
moeten worden. Podium verder te noemen het koor. Daarmee krijgt de 
Avondmaalstafel een zeer prominente plek.  
Eén en ander brengt met   zich mee dat het koor voor een deel met enige 
meters (1 ½ m?) ‘verlengd’ moet worden, waarop de voorganger de 
lezingen gaat doen, de gebeden  zal uitspreken en de preek houden.  
Om ruimte te scheppen voor de Avondmaalstafel moeten de stoelen 
vervolgens naar achteren geplaatst worden. Ook ligt het in de bedoeling 
om een helling te creëren, opdat zij die moeilijk ter been zijn en/of gebruik 
maken van een rollator, rolstoel enzovoorts, de kuil kunnen bereiken.  
De kuil is de plek waar de gemeente zit. Is er met de “gehandicapten” over 
deze helling gesproken?  
Gezien de plannen om de Avondmaalstafel in de kuil te zetten, roept deze 
plaatsing een aantal andere zaken op. Anders gezegd: de nieuwe 
beoogde plek van de Avondmaalstafel zorgt voor een dominosteneneffect: 
een verlenging, vergroting van het huidige koor dat een “uitstulping” krijgt.   
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En vervolgens moet dan het huidige koor aan het zicht onttrokken worden 
door plaatsing van een aantal kunstpalmbomen. 
Gezien de plannen om de Avondmaalstafel in de kuil te zetten, roept deze 
plaatsing een aantal andere zaken op. Anders gezegd: de nieuwe 
beoogde plek van de Avondmaalstafel zorgt voor een dominosteneneffect: 
een verlenging, vergroting van het huidige koor dat een “uitstulping” krijgt.  
En vervolgens moet dan het huidige koor aan het zicht onttrokken worden 
door plaatsing van een aantal kunstpalmbomen. Het koor, in de nieuwe 
plannen het plein genoemd, wordt dan ontdaan van zijn oorspronkelijke 
bestemming: namelijk om koor te zijn: plek om koorzang ten gehore te 
brengen en een plek waar speellieden hun muziek kunnen maken.  
Samenvattend: ik vind, en ik ben zeker niet de enige, gezien de nodige 
adhesiebetuigingen, alles overziende, deze plannen - overigens welke 
status hebben deze plannen? - een onzalig idee! En over de status van de 
plannen: de opstelling van de laatste maanden doet bij mij de gedachte 
rijzen dat er al sprake is van anticiperen op deze plannen. 
Deze plannen doen de huidige kerkzaalinrichting op een enorme manier 
geweld aan, allemaal opgeroepen door de prominente plaatsing van de 
Avondmaalstafel. De opstelling van de stoelen is wat mij betreft voor 
discussie vatbaar. Als het orgel naar rechts op het koor verplaatst gaat 
worden prima.  Als de kerkzaal  multifunctioneel  moet zijn, te denken valt 
aan muziekuitvoeringen, bezinningsavonden, enzovoorts, met andere 
woorden dienstbaar wil zijn aan de samenleving,  zal ook  met dit aspect 
rekening gehouden moeten worden. 
 
Theologische verantwoording Woord en sacrament 
Wij zijn de Protestantse gemeente de Ark. Voorheen deelden wij ons 
kerkgebouw met een Rooms-katholieke parochie in hartelijke 
samenwerking, met over en weer respect en begrip  voor elkaars 
opvattingen. In de Rooms-katholieke kerk wordt een kerkdienst 
Eucharistieviering genoemd. Met deze benaming wordt al met zoveel 
woorden aangegeven dat de Eucharistie het belangrijkste gedeelte van de 
dienst is. In de traditie van de Protestantse kerk echter staat de bediening 
van het Woord centraal. Via het Woord, de evangeliën, horen we over 
Jezus die samen met zijn discipelen de maaltijd viert, de Sedermaaltijd bij 
het Pascha. Men gedenkt dan de bevrijding van de slavernij in Egypte.  
Jezus actualiseert dit gedenken tot een nieuwe bevrijding met de bekende 
woorden: eet en drinkt tot mijn gedachtenis. 
Bekende woorden uit onze Avondmaalsliturgie. 
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Hoe dan ook: er is een zeer nauwe relatie tussen Woord èn sacrament, 
opdat het sacrament geen eigen leven zal gaan leiden en losgemaakt 
wordt van het Woord. Anders gezegd: Het Avondmaal wordt geduid door 
het Woord! In die zin ook afhankelijk dus van het Woord. Woord en 
sacrament vormen een unieke eenheid. In de oude kerk van Lunteren 
hangt het doopvont dan ook heel fysiek aan de preekstoel als teken van 
die nauwe verbondenheid.  
Helaas moet geconstateerd worden dat ook in het Protestantisme soms 
de band met het Woord is losgemaakt, bijvoorbeeld als het gaat over de 
vraag wie er mag deelnemen aan het Avondmaal. Hekjes om de tafel te 
over helaas. 
Hekjes die geplaatst worden als Jezus ‘buiten de deur’ wordt gehouden. Ik 
pleit er daarom voor de eenheid van Woord en sacrament ook fysiek te 
beklemtonen met een plek op het koor. 
Een verhoogde plek dus voor het Hoge Woord. De tafel van het Woord is 
daarbij tegelijkertijd ook de tafel van het sacrament van het Avondmaal. 
En daarbij: ook een prachtige schaal voor het doopwater kan op die tafel 
een plekje krijgen. Misschien wel een nieuwe tafel met èn de Bijbel èn een 
doopvont èn een broodschaal met beker. 
 
Jaap Koning 
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Christelijke meditatie 
 
Na het vertrek van Ds. David is een aantal vrijwilligers doorgegaan met de 
meditatie avonden zoals deze door Ds. David zijn opgezet.  
Maar wat is nu christelijke meditatie? Een deel van deze tekst is 
overgenomen van de internet site van EO visie. 
 
Bij christelijke stiltemeditatie gaat het erom stil te worden en je gedachten te 
vullen met woorden die van God komen. Omdat God zich in de Bijbel 
bekendmaakt, vervult de Bijbel daar een belangrijke rol in. 
 
Nadat we 20 minuten stil zijn geweest lezen we een Bijbelgedeelte of een 
mystieke tekst. We nemen de tijd om de tekst in alle rust, met een biddende 
houding te overdenken. Het is niet nodig de hele context van het 
Bijbelgedeelte te lezen. Het is ook niet erg als je vragen over de tekst 
overhoudt. De tekst kan je evengoed raken en je genoeg geven waar je mee 
verder kunt. Denk biddend na over jezelf, je manier van leven en de zin van 
jouw leven. Wie aan de hand van de Bijbel mediteert, doet iets anders dan de 
Bijbel bestuderen. Wie aan Bijbelstudie doet, is vooral op kennisniveau bezig. 
Het gaat om kennis van het Bijbeldeel, waarbij de context en historische 
achtergrond meewegen. Bij meditatie gaat het meer om de ervaring op hart-
niveau. Hier staan vragen centraal als: Wat raakt jou in de tekst?  
Op welke manier zegt God daarmee iets tegen jou persoonlijk? 
Het laatste onderdeel van de meditatie avond is: het avondgebed. 
We zingen de psalmen zoals de Benedictijnen van de Sint Willibrordusabdij in 
Doetinchem dit doen. De avond wordt besloten met een kort avondgebed. 
In stilte komen wij de kerkzaal binnen en gaan we naar buiten. 
 
Data komende meditatie avonden. 

 26 november 2018  
 28 januari 2019 
 25 februari 2019 
 25 maart 2019 
 29 april 2019 

 
Tijd: 20.00 uur – 21.00 uur  Plaats: De Ark in Reeuwijk 
 
Iedereen is van harte welkom. Opgave is niet noodzakelijk maar mag wel 
Ineke.Groenendijk@gmail.com 
 
Ineke Groenendijk 
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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. 
 
Op 25 oktober 2018 namen Caroline Bos en Jan Boonstra vanuit onze 
gemeente deel aan de jaarlijkse avond voor vrijwilligers in de Bethelkerk 
(Gereformeerde Gemeente) te Bodegraven.  
 
Na een openingswoord van Wim Vos als werkgroeplid en gastheer en een 
introductie van Louis van Wijk van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, 
kwam de heer Peter Lasschuijt aan het woord. Hij is coördinator Noodhulp 
van het Nederlandse Rode Kruis, die een toelichting gaf op wat het NRK 
doet in het kader van bevolkingszorg/opvanglocatie en hoe hierbij de 
samenwerking met de pastorale medewerkers is. 
Tevens was er een film over de geschiedenis met Henri Dunant en de 
organisatie van het Rode Kruis. Renske van Dijk, de afdelingscoördinator 
in Bodegraven gaf een toelichting op de huidige lokale taken van het Rode 
Kruis. Deze plaatselijke afdeling telt momenteel 36 vrijwilligers. 
  
Net als voorgaande jaren was het een boeiende avond. 
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 of moeten worden geëvacueerd. 
 
Jan Boonstra 
 
Kerstpakketten voor de Voedselbank 
 
Net als voorgaande jaren is het ook dit jaar weer mogelijk uw Kerstpakket 
of een deel daarvan door te geven aan de Voedselbank Gouda.  
Ook inwoners van Reeuwijk maken daar gebruik van.  
U kunt ook zelf boodschappen doen om te geven. Suggesties zijn 
houdbare producten zoals koffie, suiker, rijst, maar ook niet-voedsel 
artikelen zoals tandpasta, shampoo en waspoeder.  
Net als voorgaande jaren staat ook in De Ark op zondag 16 december 
2018 een grote doos in de hal bij de hoofdingang waar u de producten in kunt 
doen. Maandagochtend haalt de Voedselbank deze doos weer op. 
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Op de donderdag voor Kerst kunnen klanten van de Voedselbank dan een 
extra groot pakket krijgen. 
We rekenen op uw gulle gaven. Het aantal mensen dat een beroep doet op 
de Voedselbank stijgt noodgedwongen nog altijd. Landelijk ontvangen kerken 
steeds meer aanvragen om hulp. 
Namens de diakenen en de Voedselbank Gouda e.o. van harte dank! 
 
Truus Bakker, Jan Boonstra 
 
Amnesty Schrijfactie 2018 
 
Op 1 december start Amnesty International wereldwijd met de schrijfactie 
voor mensen die vervolgd worden. 
Op maandag 10 december bent van harte welkom in het Huis van Alles om 
gezamenlijk brieven te schrijven. Leden van de werkgroep Amnesty Reeuwijk 
zijn aanwezig met voorbeeldbrieven. Zij zullen de brieven na afloop versturen. 
 
Waar: Huis van Alles Reeuwijk Brug, van Staverenstraat 39. 
Tijd: 13.00-17.00 uur; 19.00-21.00 uur. 
Info: www.amnesty.nl/write-for-rights-2018 
 

Write for Rights - Schrijf ook tegen onrecht op 10 
december 2018 

Elk jaar op 10 december – de Dag van de 
Mensenrechten – schrijven honderdduizenden mensen 
wereldwijd brieven tegen onrecht. Jij ook? 

www.amnesty.nl 
Joke Roelofs 

 
Gouwe Hart orkest 
 
Op vrijdag 7 december geven wij weer een concert in De Ark, niet zoals 
voorgaande jaren 's middags maar nu 's avonds, de aanvang is 20.00 uur. 
We spelen werken van o.a. Bach, Mozart en Marcello. 
 
Reserveren: gouwehartorkest@gmail.com 
 
Trudy de Nie, 
Gouwe Hart Orkest 
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Kaarten à € 7,50 te reserveren via bijgevoegd email adres of bij: 
 

Hanneke v.d. Ende 0182-392024 
dacapoboskoop@gmail.com 
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Leesrooster november - december  
 
 
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  
 
25 november – 1 december 
zondag: Rechters 20: 1-11  
maandag: Rechters 20: 12-28 
dinsdag: Rechters 20: 29-35 
woensdag: Rechters 20: 36-48 
donderdag: Rechters 21: 1-25 
vrijdag: Lucas 1: 1-25 
zaterdag: Lucas 1: 26-38 
 
2-8 december 
zondag: Openbaring 8: 1-13 
maandag: Openbaring 9: 1-12 
dinsdag: Openbaring 9: 13-21 
woensdag: Openbaring 10: 1-11 
donderdag: Openbaring 11: 1-14 
vrijdag: Openbaring 11: 15-19 
zaterdag: Lucas 1: 39-56 
 
 
 

9-15 december 
zondag: Openbaring 12: 1-12 
maandag: Openbaring 12: 13-18 
dinsdag: Openbaring 13: 1-10 
woensdag: Openbaring 13: 11-18 
donderdag: Openbaring 14: 1-13  
vrijdag: Openbaring 14: 14-20 
zaterdag: Openbaring 15: 1-8 
 
16-22 december 
zondag: Openbaring 16: 1-11 
maandag: Openbaring 16: 12-21 
dinsdag: Openbaring 17: 1-8 
woensdag: Openbaring 17: 9-18 
donderdag: Openbaring 18: 1-8 
vrijdag: Openbaring 18: 9-24 
zaterdag: Openbaring 19: 1-10 
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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. Schoneveld Kortezoom13        06-22860806 
    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

 


