
februari - maart 2019



2

Een nieuw jaar, 2019

Het was een bijzonder begin van dit nieuwe jaar, althans zo
heb ik het ervaren. Op 11 januari gingen we met een groepje
gemeenteleden naar de Bethelkapel in Den Haag. Om daar
een uur in te vullen met een viering in een reeks
voortdurende vieringen vanwege het kerkasiel die al vanaf
26 oktober 2018 gaande is om de van afkomst Armeense familie Tamrazyan te
beschermen tegen uitzetting. Zij deden vanwege hun kinderen tot nu toe vergeefs
een beroep op het kinderpardon. Zelf mocht ik ouderling van dienst zijn en een
Kyriegebed uitspreken. Anton Bakker bespeelde de piano. Ds. Jaap Koning
preekte over de reis van Abram naar Kanaän in Genesis 12: 1-5b en zijn verblijf
in Egypte in vers 10-16. Hij wordt behandeld als een vluchteling, weliswaar een
bijzondere. Maar aan het einde van het hoofdstuk 12 wordt hij uitgezet uit Egypte.

Tegelijkertijd verscheen de Nashville-verklaring, de vertaling van een Amerikaans
document van behoudende christenen die aangeven hoe het staat tussen Bijbel
en geloof en sexualiteit, homosexuelen, lesbiennes en transgenders. Er waren
250 Nederlandse ondertekenaars maar er ontstond ook veel ophef, binnen en
buiten de kerk. Op zondag 13 januari 2019 hebben we daar in de viering
aandacht aan besteed; aandacht en liefde voor de groepen die in de knel komen
door deze verklaring, maar ook mildheid naar de broeders (er waren geen
vrouwelijke ondertekenaars) die dit document onderschreven.
Deze situaties roepen ook de vraag op hoe we hiermee als kerkgemeenschap het
nieuwe jaar ingaan. Het antwoord ligt in de tekst die we op 13 januari lazen in 1
Korintiërs 13: “…..Ons resten geloof, hoop en liefde, maar de grootste daarvan is
de liefde”.

We zongen het prachtige lied van Sytze de Vries, Ongestraft mag liefde bloeien,
vers 4 daarvan luidt:

Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

Daarmee kunnen we als gemeente, moeten we het nieuwe jaar in, vol ook van
geloof en hoop.

Jan Boonstra
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29e jaargang nr 1 februari – maart 2019
*********************************************************************************************
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.

3 februari 09.30 Vierde zondag van Epifanie (groen)
Voorganger : drs. L.J. Koning-Polet, Gouda
Ouderling: mw. J. Timmers
Diaken: hr. T. van Eekelen
Collectant: Jelle Hop
Collecten: 1. Vlielandkamp

2. Kerk
Koster: hr. J. Burger
Muziek: hr. T. Alders
Beamer: hr. A.J. Wagensveld
Nevendienst: hr. J. Groenendijk
Koffiedienst: mw. N. Pos en mw. L. van Manen
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

10 februari 09.30 Vijfde zondag van Epifanie (rood)
Viering waarin drs. Murielle van Diepen aan onze gemeente wordt
verbonden
Voorganger: ds. L. Meiling, Amsterdam
Te verbinden voorganger:

drs. M. van Diepen, Gouda
Ouderling: 1. hr. B. Kwast 2. hr. J. Boonstra
Diaken: hr. T. van Eekelen
Collectant: Jitse van Eekelen
Collecten: 1. Ronald Mc Donaldhuis

2. pastoraat
Koster: hr. F. van den Heuvel
Muziek: hr. A. Bakker
Beamer: hr. J. Schippers
Nevendienst: mw. D. Griffioen
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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17 februari 09.30 Zesde zondag van Epifanie (groen)
Voorganger: ds. M.J. Wattel, Hoofddorp
Ouderling: hr. D.-J. Knol
Diaken: mw. T. Kwakernaak
Collectant: Femke Hop
Collecten: 1. Stichting Puree

2. Jeugdwerk
Koster: hr. G. de Graaff
Muziek: hr. T. Alders m.m.v. de cantorij
Beamer: hr. G. de Graaff
Nevendienst: mw. A. Knol
Koffiedienst: hr. T. en mw. L. Rozendaal
Bloemendienst: mw. L. Warmenhoven en mw. H. de Hoog
Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche
Provider: er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

24 februari 09.30 Zevende zondag van Epifanie (groen)
Voorganger: ds. C.P. Koole, Schoonhoven
Ouderling: mw. E. Eijkelboom
Diaken: hr. S. Kwakernaak
Collectant: Maartje Homan
Collecten: 1. Dorcas

2. Kerk
Koster: hr. M. ten Haaf
Muziek: hr. J. Kooiman
Beamer: hr. B. Kwast
Nevendienst: mw. M. Homan
Koffiedienst: mw. A. Hoonhout
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

3 maart 09.30 Achtste zondag van Epifanie (groen)
Viering Avondmaal
Voorganger: ds. A. Admiraal, Gouda
Ouderling: hr. J. Boonstra
Diaken: mw. T. Lavies
Collectant: Robin van Loo
Collecten: 1. Voedselbank Gouda

2. Diaconie
Koster: mw. J. Vermeulen
Muziek: hr. T. Alders
Beamer: hr. J. Burger
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Nevendienst: mw. C. Meeuse
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

10 maart 09.30 Eerste zondag van de Veertigdagentijd (paars)
Voorganger: drs. A. Z. de Velde Harsenhorst, Leusden
Ouderling: mw. J. van Galen
Diaken: mw. T. Kwakernaak
Collectant: Emma van Loo
Collecten: 1. Bartimeüs

2. Alg. diaconale doelen, noodhulp
Koster: hr. G. Schouten
Muziek: hr. D. Broere
Beamer: hr. A.J. Wagensveld
Nevendienst: mw. J. Klomp
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

13 maart 16.30 Biddag voor gewas en arbeid
Bidden bij de boer
Locatie: zie volgende Arkade
Voorganger: dr. J.G. Mooi, Hoogmade
Contact: tel. 071-5217489, mail sartre.jgm@gmail.com
Ouderling: n.o.t.g.
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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.

vrijdag 8 feb. 18.45 u. Jeugdclub
zondag 10 feb. 09.30 u. Bevestiging Murielle van Diepen

als kerkelijk medewerker
donderdag 13 feb. 10.00 u. Leerhuis *
vrijdag 15 feb. 20.00 u. Gglas *
zondag 17 feb. 09.30 u. Provider *

18.00 u. SUNDAYS *
maandag 18 feb. 14.30 u. Ouderenmiddag met Jeroen Vink,

zweefvliegen *
dinsdag 19 feb. 20.00 u. Oefenen HOP-koor *
woensdag 20 feb. 20.00 u. ZinSpelen, jaarthema met

ds. Werner Pieterse *
vrijdag 22 feb. 18.45 u. Jeugdclub
dinsdag 26 feb. 20.00 u. Oefenen HOP-koor *
dinsdag 5 mrt. 20.00 u. Oefenen HOP-koor *

* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer

Kopij-inleverdata Arkade Verschijningsdata Arkade
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).
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Bij de vieringen

Zondag 3 februari – 4e zondag na Epifanie (groen)
Ester 4
Doe iets!
De oom van Ester, Mordechai, verschijnt voor de koningspoort. Hij is diep in
de rouw vanwege het lot dat zijn volk boven het hoofd hangt. Hij vraagt Ester
om hulp. Drs. Ineke Koning-Polet gaat voor.

Zondag 10 februari – 5e zondag na Epifanie (rood)
Lucas 5:1 - 11
Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen
Deze vissers luisteren naar Jezus en vangen plotseling veel vis. Weer aan
land gekomen, laten ze alles achter en ze volgen Jezus. Wat gebeurt er in de
tussentijd? Hoe voelde Petrus zich geroepen. En wat betekent roeping voor
ons? Ds. Lydia Meiling bevestigt drs. Murielle van Diepen als kerkelijk
medewerker in onze gemeente, waarna Murielle voorgaat.

Zondag 17 februari – 6e zondag na Epifanie (groen)
Ester 7:1-8:2
Ontmaskerd.
Tijdens een feestelijke maaltijd vertelt Ester de koning over de verschrikkelijke
plannen die Haman heeft. De koning schrikt heel erg en is bijzonder kwaad.
Haman probeert te redden wat er te redden valt. Maar dat lukt niet echt.
Ds. Rien Wattel gaat voor.

Zondag 24 februari – 7e zondag na Epifanie (groen)
Ester 8:3-8; 9:1-23
Wat kun je doen?
De wet om de joden uit te roeien, kan niet veranderd worden. Daarom maakt
de koning er een wet bij waarin staat dat zij zich wel mogen verdedigen. Met
de kinderen bekijken we het ook op iets kleinere schaal: Wat kun je doen als
er iets gebeurd is dat niet zomaar te herstellen is?
Ds. C.P. Koole gaat voor.

Zondag 3 maart - 8e zondag na Epifanie (groen)
Lucas 6:39-49
Wat zie jij in de spiegel?
Jezus spreekt zijn leerlingen toe. Als je oordeelt over een ander zonder
kritisch naar jezelf te kijken, lijk je op een blinde die een andere blinde wil
begeleiden. Je lijkt dan op iemand die een ander wijst op een splinter, terwijl
je zelf een balk in je oog hebt. Ds. Anton Admiraal gaat voor.
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In memoriam Antonie van Droffelaar

Op 9 december 2018 is overleden ons gemeentelid Tom van Droffelaar in
de leeftijd van 90 jaar. Hij laat zijn echtgenote Corrie van Droffelaar-
Kosten achter en hun drie kinderen en kleinkinderen.
Hij woonde met zijn gezin eerst vlak bij mij aan de Snippedrift maar moest
enige jaren terug door afnemende vermogens verhuizen naar De
Herbergier in Reeuwijk. Daar is hij liefdevol verzorgd.
Op 13 december 2018 vond op IJsselhof de crematieplechtigheid plaats.
Drs. Murielle van Diepen ondersteunde de uitvaartplechtigheid met het
gedicht van Hanna Lam:

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

En in relatie met het lied van Claudia de Breij “Mag ik dan bij jou …” met
het huis van de Heer met de vele woningen en de tekst van Huub
Oosterhuis opgenomen in Lied 950, “Doe mij binnen gaan in het oord van
rust en vrede dat genoemd wordt met uw naam….”
Vanuit de familie werd zijn levensloop geschetst. Hij was oorspronkelijk
afkomstig uit Brabant en via de studie weg- en waterbouw in Zeeland
terecht gekomen, waar hij door de watersnoodramp in 1953 werd
getroffen. Later werd hij betrokken bij de Deltawerken. De familie noemde
hem teder, ontwapenend en mild.
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In onze gemeente is hij lange tijd op afstand gebleven, maar toch wel
betrokken.

“In uw oord van rust en vrede doe mij binnen gaan …”

Namens de kerkenraad,
Jan Boonstra

In memoriam Ds. Elles Oprel

Eén van onze gemeenteleden attendeerde mij op het overlijdensbericht
van Ds. Elles Oprel in Trouw van 11 december 2018. Boven de
advertentie stond: lief het leven, leef de Liefde.” Zij is op 58-jarige leeftijd
overleden in Den Dolder. Waarom we dit in Arkade vermelden is omdat zij
vanaf september 1994 de huiscatechese in onze gemeente enige jaren
ondersteunde. Daar was toen behoefte aan. Zij studeerde toen nog voor
predikant in Kampen en werd in 1997 gereformeerd predikant in Lexmond.
Daarna stond zij in Breukelen. Sedert 2009 was zij geestelijk verzorger in
de Van der Hoeven-kliniek in Utrecht. Gemeenteleden die toen bij de
catechese waren betrokken, zullen zich haar vast nog herinneren. Vanuit
de kerkenraad hebben wij haar echtgenoot en familie ons medeleven
laten weten.
Dat zij moge rusten in vrede.

Namens de kerkenraad,
Jan Boonstra
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Uit de kerkenraad

De kerkenraadsvergaderingen van 10 december en 15 januari zijn
grotendeels gewijd aan het beroepingswerk en  de voorbespreking van de
gemeentevergadering op 22 januari. Sinds de beroepingscommissie begin
december haar conclusies aan de kerkenraad meldde en de kerkenraad het
voorstel van de commissie overnam, zijn de ontwikkelingen snel gegaan. In
de vorige Arkade bent u geïnformeerd over de uitkomst: Murielle van Diepen
werkt de komende tijd verder in onze gemeente als kerkelijk medewerker.
Volgend jaar zal ze klaar zijn met haar studie en dan ronden we het
beroepingswerk af door een beroep op haar uit te brengen.

Ervan uitgaande dat de gemeentevergadering op 22 januari instemt met het
voorstel van de kerkenraad, zal Murielle op zondag 10 februari worden
bevestigd als kerkelijk medewerker in onze gemeente. Dat gebeurt door
ds. Lydia Meiling.

De beroepingscommissie schort nu haar werkzaamheden op tot volgend jaar,
wanneer haar werk hopelijk volgens plan kan afmaken. Maar ik wil nu alvast
de commissie bedanken voor de inzet en voor de verrichte arbeid. Voor zover
we van de buitenkant konden waarnemen heeft de beroepingscommissie
haar werk enthousiast en in goede saamhorigheid gedaan. Het is mooi als
een zo gevarieerde groep mensen zo’n spannende klus in goede harmonie
kan klaren. Dank aan voorzitter Annette de Jong en secretaris Joke Timmers
en al hun commissieleden!

We sluiten nu een eerste overeenkomst met Murielle met een korte looptijd,
namelijk tot 1 juli 2019. Omdat haar studie de komende maanden veel van
haar tijd en aandacht opeist, gaan we de eerste maanden door op de wijze
zoals het vorig jaar ging: Murielle is beschikbaar voor het bijzonder pastoraat,
met name voor de begeleiding van ernstig zieke gemeenteleden, voor
uitvaarten en de begeleiding van nabestaanden. Murielle gaat tot juli enkele
keren voor in kerkdiensten, met name op Goede Vrijdag en op Paasochtend,
en ze gaat de jongeren van Sundays begeleiden.

We hebben afgesproken – en dat maken we ook duidelijk bekend in de
gemeente – dat alle hulpvragen aan Murielle van Diepen, of dat nu pastorale
zorg of andere begeleiding betreft, altijd via de pastorale ouderlingen Greet
Bakker en Caroline Bos of via leden van het moderamen moeten lopen. Dus
geen rechtstreekse vragen aan Murielle zelf. Op die manier schermen we
haar een beetje af, zodat ze de benodigde tijd en rust krijgt om haar studie af
te maken.
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Vanaf 1 juli biedt haar studie meer ruimte voor werk in onze gemeente. Dan
gaat Murielle voor 0,4 fte werken, nog steeds als kerkelijk medewerker.
Omdat onze predikantsplaats een 80% plaats is, betekent dit dat Murielle van
Diepen vanaf juli 2019 voor de helft van de tijd beschikbaar is.

Ter afronding van dit onderwerp spreken we af dat in gevallen waarin
groepen of personen behoefte hebben aan professionele ondersteuning, die
buiten de afspraken met Murielle valt, het moderamen ervoor zal zorgen dat
die ondersteuning er inderdaad komt, als het nodig is door iemand in te
huren. Op die manier kunnen we de tijd overbruggen totdat onze
predikantsplaats weer is gevuld.

Bert Kwast

Gemeenteavond op 22 januari 2019
In het voorgaande nummer van ons kerkblad Arkade hebt u een uitgebreid
bericht van de beroepingscommissie en een uitnodiging voor de
gemeenteavond op 22 januari kunnen lezen. Velen hebben aan de
uitnodiging gehoor gegeven. Op deze gemeenteavond heeft onze voorzitter
Bert Kwast een inleidend woord gesproken. Daarna heeft de voorzitter van de
beroepingscommissie, Annette Knol, een uitgebreide toelichting gegeven op
het gevolgde proces. De beroepingscommissie kwam maar liefst vijftien keer
bij elkaar in werk- en overlegbijeenkomsten. Daarna kwam Ds. Bram Tack, de
consulent (raadgever), predikant te Bodegraven aan het woord. Hij heeft het
beroepingsproces intensief gevolgd en waar nodig raad gegeven. Hij
complimenteerde de beroepingscommissie en de kerkenraad voor de
openhartige en prettige contacten en de serieuze en zorgvuldige werkwijze.
Bij acclamatie stemden de aanwezige gemeenteleden daarna in met de
toekomstige relatie tussen  Drs. Murielle van Diepen en onze gemeente. Kort
daarna betrad zij met haar echtgenoot Rien Fraanje de kerkzaal en was er
gelegenheid voor gelukwensen en nadere kennismaking onder genot van een
drankje.
In de volgende Arkade zal een uitgebreider verslag verschijnen.

Namens de kerkenraad,
Jan Boonstra
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Voordracht nieuwe kerkrentmeester

Na het vertrek wegens verhuizing van Reinout Maitland, afgelopen
voorjaar, is een “vacature” ontstaan binnen het College van
Kerkrentmeesters. Reinout Maitland vervulde in ons college de speciale
opdracht om de acties Kerkbalans voor te bereiden en, met de andere
kerkrentmeesters, uit te voeren.
Hert college is op zoek gegaan naar een opvolger en kan met genoegen
aan de gemeente voordragen ons gemeentelid Tim Rozendaal. Tim en
zijn echtgenote Linda zijn sinds enige jaren lid van onze gemeente.

Na deze voordracht aan onze gemeente is de kerkenraad voornemens
Tim Rozendaal te benoemen als kerkrentmeester, niet zijnde ouderling.
Deze benoeming wordt voorzien voor de kerkenraadsvergadering op 11
februari 2019.

Wij zijn bijzonder verheugd dat Tim zich heeft bereid verklaard om de
plaats van Reinout over te nemen.

Namens de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters,
Anton Bakker

Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Allereerst wens ik u het allerbeste voor 2019!

Onderstaand de opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode:
09-12 TEAR €   192,51
09-12 Kerk €   156,70
16-12 Straatpastoraat Leiden €   186,00
16-12 Pastoraat De Ark €   156,15
23-12 Diaconaal Havenproject Rotterdam €   349,62
23-12 Kerk €   312,37
24-12 PCOP €   592,09
24-12 ADD/Noodfonds €   353,79
25-12 Leger des Heils €   292,75
25-12 Kerk €   156,25
30-12 Health & Education Ghana €   385,25
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30-12 Diaconie €   147,12
06-01 Stichting Exodus € 132,20
06-01 Diaconie €     99.50
13-01 Leger des Heils €   247,23
13-01 Kerk €   187,87
20-01 Oecumenische dienst

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”.
Zo hebben wij in de afgelopen periode onder andere een gulle gift van
€ 1.000,- mogen ontvangen. Deze gift is voor de helft bestemd voor ons
jaardoel (Leger des Heils Gouda) en met de andere helft hebben wij Kerk
in Actie ondersteund.

Met vriendelijke groet van de penningmeester van de diaconie,
Sander Kwakernaak
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Bezoek Leger des Heils

Op maandag 10 december j.l. zijn we op bezoek geweest bij het Kompas
aan de IJssellaan in Gouda. Dit is één van de twee locaties van het Leger
des Heils in Gouda.
Bij het Kompas wordt er praktische hulp geboden aan dak- en thuislozen,
gemiddeld zo'n 18 personen. Ze slapen in een kleine slaapkamer met
twee stapelbedden. Vanaf 's middags vijf uur mogen ze naar binnen.
's Ochtends om negen moeten ze weer vertrekken.
In de gang staan stretchers klaar, want als het 's nachts vriest mogen ze
niet op straat blijven en zijn er dus meer bedden nodig. Ook worden hier
gezinnen en jongeren met psychische problemen opgevangen en
begeleid naar een hoopvollere toekomst.
Alle groepen krijgen eten of koken zelf en bij de gezinnen koken soms de
kindercoaches samen met de kinderen. Tevens is er een kleine wasserij.
Kleding krijgen ze van het Leger des Heils en meubels e.d. van de Non
Food Bank.

Wat kan er gedaan worden met het geld dat wij doneren?

Op het balkon moeten vaste banken komen. Met aankoop van steigerhout
kunnen ze samen met de instelling 50/50 de banken zelf maken!
En er is geld nodig om de tuin op te knappen.
De tuin bestaat nu uit een lange, smalle strook waar ooit bloembakken
neergezet zijn, maar die zijn allemaal totaal vergaan. Die moeten weg
evenals het onkruid.

Dat zou een mooie actie kunnen zijn voor de NL Doet op zaterdag 16
maart.

We hebben afgesproken dat de helft van ons geld gaat naar de opleiding
van de kindercoaches en de rest naar het Kompas, aan de IJssellaan in
Gouda.

Hartelijke groet namens de diakenen,
Tineke Kwakernaak
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Van het kerkelijk bureau

Ingeschreven:
hr. E.T. Duifhuizen, ’t Kerkestuk 8, 2811 BG, (wijk A)
uit Prot.Gem. Schiedam
fam. Van Schoonhoven-de Heer, Sterremos 3, 2811GX
(wijk E) uit Prot.Gem. Mijnsheerenland
hr. P.P.J. de Graaff, Zoutmansweg 13, 2811 EX (wijk C)
uit Prot.Gem. Gouda

Verhuisd:
fam. Rozendaal-Schepers, van Brederodestraat 22 naar Kamille 27, 2811
RD (wijk A)
hr. V. van Hoften, van Tempeldijk 24, 2811PH (wijk D) naar
Kievitsbloem 26, 2811RN (wijk B)

Overgeschreven:
hr. C.J. Wiggers, Zijdeweg 71, 2811PE naar De Lessepsstraat 61,
3553RJ Utrecht (Prot.Gem. Utrecht)

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) èn de periode vermelden waarvoor u
betaalt (maand, kwartaal en/of jaar).
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Kerkbalans 2019 ingeluid

Op zaterdag 19 januari 2019 werd in Sluipwijk de actie Kerkbalans voor
de tweede keer gezamenlijk ingeluid door de deelnemende kerken in
Reeuwijk en Sluipwijk: de
RK Geloofsgemeenschap
De goede Herder, de
Hervormde Gemeenten
van Reeuwijk en Sluipwijk
en onze eigen gemeente.
Vorig jaar vond dit plaats
bij de Ichthuskerk. Nu
waren vertegenwoordigers
van deze kerken samen in
de Sluipwijkse kerk.
De voorzitter van de
kerkrentmeesters, Wim Verweij sprak een welkom en enige inleidende
woorden.
Na het zingen van Psalm 100 stond Ds. Van Veldhuizen stil bij de tekst uit
Marcus 12: 41 e.v., het verhaal van Jezus die bij de offerkist keek hoe de
mensen er geld in wierpen, waaronder een arme weduwe, die er twee
muntjes in gooide. De voorganger verwees naar de inzamelingsacties
voor de renovatie van deze kerk en stelde zich de vraag hoe wij geven,
geven we alleen geld of ook tijd en aandacht? Is het uit gewoonte of uit

liefde voor God en Zijn werk?
Na een gebed en lied 305
was er het moment van
inluiden. De
vertegenwoordigers van de
vier deelnemende kerken
luidden gezamenlijk de
kerkklok. Terug in de
kerkzaal sprak John van
Gemeren van de Watersnip
over Fair Trade, eerlijke
handel: eerlijk naar God, de
schepping en je naaste,
dichtbij en veraf. Hij deed dit

in samenspraak met de aanwezigen, met verwijzing naar de rol van geld,
wat doen wij met ons geld en wat doet de bank met ons geld?
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Hij toonde diverse producten die al dan niet “Fair Trade” waren. Na het
zingen van Lied 978,
Aan U behoort, o Heer der heren,
De aarde en haar wel en wee …
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht,
volgde een dankwoord aan John van Gemeren en was er gelegenheid
voor onderlinge ontmoeting.

Jan Boonstra
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Actie Kerkbalans 2019

In deze periode ontvangt u de enveloppe met daarin de diverse
documenten met betrekking tot de actie Kerkbalans 2019.
U heeft in de afgelopen periode kunnen merken dat er meer aandacht
voor is geweest dan in de afgelopen jaren. Gedurende de laatste weken
werd de actie al aangekondigd voorafgaande aan de zondagse
erediensten, vanaf 19 januari wappert er een Kerkbalans-vlag. En diverse
posters in het kerkgebouw vestigen ook de aandacht op de lopende actie
Kerkbalans 2019.
Dat alles doen we in de verwachting, dat u ook dit jaar weer uw bijdrage
zult leveren.

Wij willen tevens wijzen op de afronding van Kerkbalans 2018.
In sommige gevallen heeft u in de hiervoor genoemde enveloppe reeds
een herinnering aangetroffen. Zo niet, dan willen we u toch vragen om in
uw administratie nog even na te gaan, of u uw toegezegde bijdrage voor
2018 reeds (geheel) heeft voldaan. Dat bespaart ons college een heleboel
werk.

Met vriendelijke groet,
namens de Kerkrentmeesters,
Anton Bakker
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ZinSpelen
lezingen in de Ark

4e lezing in de serie “Ik geloof het wel” woensdag 20 februari

Ds. Werner Pieterse

Ds. Pieterse is predikant in Amstelveen en schrijver van het boek
“Wat overblijft. God na de kaalslag”.

Het boek begint op de Zeeuwse klei waar de wortels van Werner Pieterse
liggen: “Ooit zaten de kerken hier vol.” Maar dat is lang geleden. De kerk
sterft; de kerk is “ingestort en het christendom op sterven na dood”.
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Wie na zo’n inzet een boek verwacht over wat hier aan te doen, of over
een fatsoenlijke stervensbegeleiding voor de terminale kerk, kijkt toch wat
vreemd op als Pieterse aankomt met een lofzang op diezelfde oude
woorden: “Ik vind me steeds terug bij de oude teksten. Ik koester de
woorden die geslacht op geslacht ontroeren, troosten, bevrijden”.
Misschien niet verwonderlijk voor een predikant, maar je zou denken dat
het probleem nu juist is, dat die oude woorden en vormen heel veel
mensen niet meer ontroeren of troosten, laat staan bevrijden.

Werner Pieterse is zeer veelzijdig. Hij heeft als theologisch docent in
Kameroen gewerkt, en in zijn studententijd reizen in Oost-Europa
gemaakt, en dist daar verschillende, soms boeiende verhalen over op.

Zijn Godsbeeld is heel inspirerend: Mozes’ nomadengod is anders dan
alle andere goden, hoe almachtig die ook mogen lijken. Een God die je
wegroept uit Egypte, uit gevangenschap, uit angstland, land van de dood,
zul je niet op elke straathoek vinden, maar zul je steeds weer moeten
veroveren op de realiteit, opdiepen uit de leegte van ons bestaan. In de
Godverlatenheid, ergens achter in de woestijn zul je hem vinden, aan een
graf. Een woord is het, een belofte die nog klinkt als alle goden zwijgen.
Maar in het gevecht met het zwijgen zul je echt gaan leven! Jij zult ik
worden. Vechtend zul je je schrale grond als land van belofte leren
bewonen. Een God als alles is weggevaagd na de kaalslag.

Dominee Werner Pieterse voelt zich thuis in de scherpste discussie.
Hij gebruikt het werk van Nietsche en andere filosofen, moderne poëzie,
films en zijn persoonlijke  contacten op het Afrikaanse continent in zijn
verhaal en in zijn boek.

Laat U opnieuw inspireren op woendag 20 februari 2019.
Aanvang 20.00 u. Entree € 5,-
Commissie: “ZinSpelen – Lezingen in de Ark”, ‘t Kerkestuk 1,
Reeuwijk
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Leerhuis

Het Leerhuis opende in 2019 haar deuren op donderdag 10 januari om
10.00 uur.

We gaan verder onder de bezielende leiding van ds. Jaap Koning, met het
boekje van Taede A. Smedes “Thuis in de Kosmos”. Een indringend
essay dat, geïnspireerd door wetenschappelijke, filosofische en religieuze
inzichten, een radicaal andere manier voorstelt om naar mens en wereld
te kijken die tegemoetkomt aan hedendaagse existentiële en ethische
vragen.

Wilt u meedenken hierover dan bent u elke tweede donderdag van de
maand van harte welkom.

Volgende data zijn: 13 februari, 14 maart en 11 april.

Tot ziens!

De coördinatoren Bram Schuman en Anneke Rothuizen

Kindernevendienst

We hebben weer een intensieve tijd achter ons, we hadden het project
‘Geloof met me mee’ in de Advent periode. Hierover schreef Marlies
Homan uitgebreid in de vorige Arkade. Eén van de zondagen gingen de
kinderen ‘sterrenkijken’; in de mooie nieuwe ruimte is er aan het plafond
een lamp met allemaal kleine lichtpuntjes, net sterretjes. Als je op tafel
gaat liggen kun je die prachtig zien fonkelen!

Tijdens de Kerstmorgendienst mochten de
kinderen met muziekinstrumenten het lied
‘Midden in de Winternacht’ meespelen.
We waren met een grote groep en het was
een gezellige boel.

En recent maakten we prachtige
regenboogduiven; dit werkstuk hangt in de
tussenzaal.
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Vandaag hadden we een Oecumenische dienst in Reeuwijk-dorp, daar
maakten we met elkaar een eigen boekrol waarop de verhalen van Jezus
in de goede volgorde gezet moesten worden.

Hartelijke groet,
namens het team van de kindernevendienst,
Annette Knol

Provider

Zondag 13 januari 2019 was de 1e Provider van
dit jaar. Het onderwerp was dit keer makkelijk te
kiezen. Die week ervoor was de Nashville-
verklaring uitgebreid in het nieuws dus veel gespreksstof om over na te
denken met elkaar. Wat houdt deze verklaring in, wie raakt het precies,
heb je er zelf last van met je kerkelijke achtergrond, ken je mensen die er
door geraakt worden en wat vind je ervan dat zo'n verklaring anno 2019
ondertekend wordt. De discussie met 11 jongeren over dit onderwerp is
altijd erg inspirerend. Vooral ook als je als begeleider af en toe een iets
scherper mening laat vallen, en dit alleen om de discussie op gang te
krijgen.
Een aantal had er ook thuis over gesproken en te horen gekregen van hun
ouders dat, wat er ook gebeurt, ze thuis altijd terecht kunnen en dat de
liefde van hun ouders voor altijd is.
Precies zoals God het bedoeld heeft.

Altijd weer erg mooi om te ervaren hoe de jongeren over bepaalde
onderwerpen nadenken en vooral ook mooi om te horen hoe zij er zelf
instaan.

Conclusie van de ochtend: Volgens de jongeren slaat deze verklaring
nergens op, is niet van deze tijd en ik zou hem niet ondertekenen.

Al met al weer een mooie kerkochtend met 11 inspirerende jongeren.

Dank hiervoor, mede namens Hugo,
Erwin

Zondag 27 januari is er weer een Provider. Marti en Erwin zullen deze
ochtend begeleiden.
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De overige data zijn:
17 februari Eline en Hugo 12 mei Eline en Erwin
17 maart Marti en Erwin 26 mei Edwin en Hugo
31 maart Eline en Edwin 16 juni Erwin en Marti
14 april Marti en Hugo
Hierna volgt nog een slot bijeenkomst. Hierover horen jullie t.z.t.

Jeugdclub eind 2018/ begin 2019
Vrijdag 23 november hebben de kinderen verder geknutseld, de meeste
papiermaché-ontwerpen waren gelukt, waarna deze geverfd konden
worden. Ook werden er mooie schilderijtjes gemaakt.

7 december hebben de kinderen gezwommen, deze keer in De Sniep in
Waddinxveen. Ook hier is op vrijdag disco, dus weer erg sfeervol.
De glijbaan heeft verschillende programma's, hier werd flink gebruik van
gemaakt.
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Op 21 december
hebben we het jaar
afgesloten met een
gourmetavond, wat
hebben we heerlijk en
gezellig met elkaar
gegeten en gekletst
aan de lange tafel.
Fijn dat we van een
aantal ouders een
gourmetstel konden
lenen!
Begin januari hadden we als vanouds een nieuwjaars'borrel', waarbij de
kinderen lekkere hapjes en drankjes - vanzelfsprekend alcoholvrij -
hebben gemaakt. Hierna veel gelachen tijdens de spellen krantjemep en
stoelendans.

Iedereen bedankt weer voor de gezelligheid en aanwezigheid, zonder
jullie geen Jeugdclub!

Er zijn alweer wat avonden ingepland, zoals 25 januari, 8 en 22 februari,
we maken hier nog een programma voor. Graag tot dan!

Hartelijke groet,
namens de Jeugdclubleiding,
Sandra Verweij
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SUNDAYS

Op 16 december hebben we met elkaar kerst gevierd met een groep van
11 personen. Deze keer geen gast, maar gezelligheid met elkaar.
Er waren drie pizzarettas geïnstalleerd. Dat zijn een soort gourmetstellen,
maar dan om mini pizza´s te bakken.

Vooraf zijn we al met een klein
groepje eerder begonnen om alle
voorbereidingen te treffen. Alle
groente snijden, pizzadeeg maken
en tafeldekken.  Ondertussen
stond de radio aan op Skyradio
met daarop de kerstmuziek. Het
was een gezellige groep waarmee
we lang getafeld hebben. Elkaar
weer een stukje beter leren kennen
op een andere manier.

Na het eten hebben we nog een Bijbelse Pubquiz met elkaar gespeeld.
De groep was in tweeën gedeeld en moest vragen beantwoorden, met
behulp van de bijbel. Het waren soms best ingewikkelde vragen.
Toch lukte het beide groepen om een groot deel van de vragen te
beantwoorden.

Gezelligheid kent geen tijd,
waardoor de avond pas om 22.15
uur was afgelopen.

20 januari

Op 20 januari was onze eerste avond van het nieuwe seizoen. Allereerst
hebben we met elkaar nasi gegeten.
Onze gast deze avond was Anneke Rothuizen. Haar eerste avond, sinds
een lange tijd, dat ze 's avonds weg was.
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En welgeteld bij ons aan tafel!
Onder het genot van koffie, thee met slagroomsoesjes begon Anneke te
vertellen over haar leven. Waar ze geboren is, de plekken waar ze
gewoond heeft tot aan nu toe. Zo ook de periode waarin ze haar diagnose
kreeg. Dat ze op een gegeven moment moest stoppen met sporten,
omdat het haar veel pijn gaf en haar lichaam het niet meer aan kon.
De ziekenhuisopnames en de tijd dat ze gelukkig ook kon studeren en
later kon gaan werken. Het leren kennen van haar lichaam en daarmee
haar grenzen.
Ook vertelde ze over haar kippen, cavia´s en katten die bij haar wonen in
Zevenhoven.

Wat ze in De Ark fijn vindt, is dat iedereen vrij is en er verschillende
geloofsstromen samen kwamen tijdens de 'samen op zoek' tijd.
Maar dat dat nog steeds zichtbaar is in de kerk. Dat er in het leerhuis
mensen zijn van allerlei komaf.
Herkenbaar voor ons, omdat wij als groep dat ook ervaren.
Van gereformeerd naar niet gelovig en toch nu allemaal (gast)lid van De
Ark.

Bedankt Anneke dat je deze avond bij ons wilde aanschuiven en jouw
verhaal wilde vertellen.

Onze volgende avond staat op 17 februari gepland. Ook dat belooft een
leuke avond te worden.

Namens de groep,
Esther Eijkelboom

Taizé 2019

Hier weer even een berichtje van de Taizégroep. De
aankomende en de afgelopen weken zijn we bezig
geweest met flyeren voor de reis. Binnenkort zullen
we een datum plannen waarop we een soort
bijeenkomst houden. Daar kan je meer informatie
krijgen en/of je inschrijven voor de reis. Ook zullen we
dan wat acties delen, om zo een deel van de reis te
bekostigen.
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Ben je tussen de 15 en 29 jaar en heb je vrij van 28 mei tot en met 2 juni?
Dan ben jij de geschikte kandidaat om mee te gaan. De eerste dagen ben
je misschien niet vrij van school, maar daar kunnen wij jou wel bij helpen
om die vrij te regelen.

De leiding ziet er als volgt uit. Esther Eijkelboom, Remy en Jacoline
Sanders en Annette Knol. Esther zal een bekend gezicht zijn, zij is
jeugdouderling en was vorig jaar ook leiding van de Taizéreis. Remy en
Jacoline zijn vorig jaar voor het eerst mee geweest. Tevens is Remy actief
bij de Tienerclub en Jacoline draait mee in het crèche rooster. Tot slot
Annette, zij draait mee met de kindernevendienst.

Mocht je meer informatie willen of jezelf opgeven, dan kun je contact
opnemen met Esther Eijkelboom via esther.eijkelboom@hotmail.com of
0614133068.

Wij hopen op een grote groep.

Groetjes namens de leiding,
Annette, Remy, Jacoline en Esther

P.S. Het filmpje is te bekijken via www.taize.fr/nl_article4792.htm

Gglas

Zondag 20 januari kwam
Gglas, de 40+ groep, bij
elkaar. We startten met
een kop koffie gezellig om
de keukentafel bij Dirk-Jan
en Annette. Na bijgepraat
te hebben met onze
buurman of buurvrouw
gingen we de kring rond
hoe het met iedereen gaat. Sommigen zitten in een moeilijke periode,
anderen juist weer in een goede. Het is fijn om dit met elkaar te delen.
Wat een mooie vorm van Christen-zijn om oprechte aandacht voor elkaar
te hebben en dat alles er mag zijn.
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Annette leidde daarna het inhoudelijk thema in: “Wie ben jij eigenlijk?”.
Jezus wist wie hij was. Nadat hij gedoopt is door Johannes, gaat de hemel
open en klinkt Gods stem: “Jij ben mijn geliefde Zoon, in jou vind ik
vreugde.” Jezus realiseerde zich heel goed dat God de Vader van hem
hield, hij had niemand anders nodig om hem dat te vertellen.
Maar direct nadat Jezus de stem van zijn Vader heeft gehoord tijdens zijn
doop in de Jordaan, beginnen er andere stemmen te klinken, die hem
uitdagen zich te bewijzen en die hem proberen te verleiden zijn
populariteit en invloed te verdienen door bepaalde dingen te doen.
Wij gingen in groepjes van 4 personen uitéén en probeerden de volgende
vraag te beantwoorden: “Door wie of wat laat jij je wijsmaken wie je bent?”
En keken of we ons herkenden in de volgende stellingen:
 Ik ben wat ik doe
 Ik ben wat ik heb
 Ik ben wat anderen van mij zeggen

Na deze inhoudelijke gesprekken, gingen we
terug naar de keukentafel. We vulden de tafel
met allemaal meegebrachte gerechten. Iemand
merkte op dat we wel een kookclub konden
beginnen. Wat was er zoal? Tomatensoep,
turks brood met smeersels, broodjes met
huzarensalade en ei, zalmwraps en fruitsalade.
Klinkt goed, hè?!

De volgende keer, vrijdag 15 februari, hebben we een inhoudelijke avond
met elkaar in de huiskamer van de kerk. Lijkt het je leuk? Sluit je bij ons
aan!

De volgende data zijn:
vrijdag 15 februari Thema avond 20.00 uur Locatie: huiskamer kerk
zondag 17 maart Koken 16.00 uur Locatie: nog onbekend

Namens Gglas,
Jonneke Klomp
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De ouderenmiddagen in januari en februari 2019

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.

Als u deze Arkade leest is de ouderenmiddag op maandag 17 december
al achter de rug. Deze stond traditiegetrouw in het teken van Advent en
Kerst. Drs. Murielle van Diepen leidde deze middag. Op deze goed
bezochte ouderenmiddag genoten velen van de uitleg van de Messiah van
Händel, de gezelligheid met elkaar en de weer uitnemende verzorging van
ons catering team. Het was de elfde verjaardag van de ouderenmiddagen.

Op maandag 21 januari 2019 gaan we verder met de heer Peter de Goeij
uit Boskoop met een verslag van een reis naar zendingsposten in
Zuidoost Azië. Bij het schrijven van dit artikel had deze ouderenmiddag
nog niet plaats gevonden.

De daarop volgende ouderenmiddag is op maandag 18 februari 2019
met Jeroen Vink over zijn passie voor het zweefvliegen.

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 onze ouderenmiddagen in De Ark, ook degenen die er nog niet
eerder bij waren en ook gasten zijn van harte welkom!
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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

HOP XI

Binnenkort is er weer een nieuwe editie van het Huub Oosterhuis Project-
koor: hoog tijd inmiddels. Op 19 februari beginnen we te oefenen voor drie
diensten: op zondag 31 maart zingen we in De Veste in Gouda, in een
dienst waarin David van Veen voorgaat. Op zaterdag 6 april zingen we in
de Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk-Dorp en op 14 april, Palmpasen,
zingen we in De Ark.

Dit jaar werken we niet samen met het Ecclesiakoor. Voor een goed
begrip: leden van dat koor doen zeker weer mee, maar niet het koor als
zodanig. Dat betekent dat we niet op woensdagavond repeteren – de
vaste repetitieavond van het Ecclesiakoor – maar op dinsdagavonden:
19 en 26 februari, en 5, 12, 19 en 26 maart, steeds om 20.00 uur in
De Ark, ’t Kerkestuk in Reeuwijk-Brug. En uiteraard berust ook dit jaar de
muzikale leiding bij Monique van den Hoogen.

We nodigen jullie weer uit om mee te doen. Het gaat om een mix van
bekende en nieuwe Oosterhuisliederen. De deelnemers krijgen de muziek
in een koormap en, via de mail, een link naar oefenbestanden. We vragen
net als de vorige keer van ieder koorlid een bijdrage van € 22,50.

Je kunt nog meedoen en genieten van de prachtige muziek en van de
gezamenlijke inspanning om er weer iets moois van te maken. Wil je weer
meedoen, geef je dan op bij Pam Hoonhout op hoonhout16@kpnmail.nl.
Deelname is verzekerd zodra de bijdrage van € 22,50 is overgemaakt op
rekening NL07 INGB 00028.447.10 t.n.v. P.A.M.Hoonhout te Reeuwijk.

Pam Hoonhout en Bert Kwast
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Kerkasiel in de Bethelkapel

Op 11 januari gingen we op initiatief van Ds.
Jaap Koning met een groepje
gemeenteleden naar de Bethelkapel in Den
Haag om daar een uur in te vullen met een
viering in een reeks voortdurende vieringen
vanwege het kerkasiel die al vanaf 26
oktober 2018 gaande is om de van afkomst
Armeense familie Tamrazyan te beschermen
tegen uitzetting. Zij deden vanwege hun
kinderen tot nu toe vergeefs een beroep op
het kinderpardon. Op dat moment was de
voortdurende viering van 24 uur per dag op
alle dagen al 77 dagen gaande. De reden
daarvan is dat de overheid een eredienst niet
mag verstoren en met deze voortgaande viering wordt de overheid buiten de
deur gehouden. We waren met drie auto’s met gemeenteleden gekomen. Zelf
mocht ik ouderling van dienst zijn en een Kyriegebed uitspreken. Anton
Bakker bespeelde de piano. Tijdens “onze” viering waren er ca. 20 mensen.
Ds. Jaap Koning preekte over de reis van Abram naar Kanaän in Genesis 12:
1-5b en zijn verblijf in Egypte in vers 10-16. Hij wordt behandeld als een
vluchteling, weliswaar een bijzondere. Maar aan het einde van het hoofdstuk
12 wordt hij uitgezet uit Egypte. Als slotlied zongen we lied 802, “Door de
wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort ….”

Waarom dit kerkasiel?
In het Christelijk Weekblad (30 november 2018)
vond ik een artikel van
Dr. Bert de Leede die zelf ook voorganger was
tijdens een van de vieringen in de Bethelkapel. Hij
schreef: “Doel van de estafettedienst is een
ernstige vraag aan de overheid om te komen tot
een heroverweging van de uitvoering van het
zogeheten kinderpardon. Kern is de zorg voor de
toekomst van 400 kinderen, jongeren in de opbouw
van hun leven.
Het gaat om aantallen waar wij ons als
samenleving niet aan vertillen.
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Dat de mensheid op drift - om politieke, om economische, om
veiligheidsredenen - onze overheid voor veel meer vragen stelt, daarvan zijn
wij ons bewust. Daarom is de voortgaande liturgie ook een doorgaand gebed
voor de overheid. Dat is geen loos gebaar. Het draagvlak in de kerken voor
dit initiatief voor deze familie is groot en bestaat uit mensen die weten wat
verantwoordelijkheid nemen inhoudt in de publieke ruimte. Maar de kerk heeft
een roeping, vanuit een werkelijkheid van eigen orde. …Het is een in de wet
verankerd recht om als kerk te zijn wat zij behoort te zijn: ruimte van
barmhartigheid, ruimte voor een besef van gerechtigheid, ruimte voor behoud
van mensen, die beklemd raakten tussen de raderen van de geschiedenis.
Kortom de kerk is Lichaam van Christus, en doet zijn eigen ding, de liturgie
vieren. En soms schuurt dat behoorlijk met de normale gang der dingen in
deze wereld. Die zijn namelijk helemaal niet zo normaal. …
Maar goed dat er een kerk is die waarmaakt wat ze is: het Lichaam van
Christus. Dat is ze ook waar het leven van kwetsbare mensen geborgenheid
vindt, er zicht op toekomst houdt. Opstanding heet dat. Soms moet die
opstanding opstandig maken ….”

Ik vond deze viering een ontroerende ervaring. Volop stof om na te denken
hoe wij kerk willen zijn in onze tijd.

Jan Boonstra

De rondzendmail

Vanuit de kerkenraad beschikken we over een lijst met e-mailadressen van
gemeenteleden. Die gebruiken we bij mededelingen over dringende zaken of
onderwerpen die enige tijd geleden zijn medegedeeld en waar wellicht een
herinnering op zijn plaats is. Te denken is aan overlijden en uitvaarten van
gemeenteleden, de herinnering aan evenementen voor de jeugd of
gemeenteavonden. Ds. David van Veen is destijds met deze werkwijze
begonnen en ik heb die na zijn vertrek vervolgd. In de berichten wordt u als
gemeentelid altijd geadresseerd “in bcc”, waarbij de geadresseerden
elkaars e-mailadres niet zien.

Mocht u ook deze berichten willen ontvangen of wilt u van de lijst af, of is uw
e-mailadres veranderd, stuurt u dan een e-mailbericht met wat u wilt, met uw
naam en e-mailadres naar ondergetekende. Dan kan ik de lijst aanpassen.

Namens de kerkenraad,
Jan Boonstra, e-mailadres: jan3.boonstra@planet.nl
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Huispaaskaarsen weer te bestellen

Op 21 en 22 april 2019 vieren we Pasen. Net als vorige jaren is er de
mogelijkheid weer huispaaskaarsen te bestellen bij de Boca
Kaarsengroep in Almere. Daarvoor hangt er een intekenlijst in de
tussenzaal van De Ark aan de wand. Op de bestellijst staan kaarsen in
verschillende afmetingen en met afbeeldingen van de motieven in mooie
kleuren. Dit jaar zijn de vier aangeboden motieven: brood en wijn,
verbondenheid, Christus met lam en het chi-rho kruis. Door de motieven
vormt een huispaaskaars een rustpunt voor bezinning thuis. Zelf brand ik
de huispaaskaars altijd op zondagavond en dat kan natuurlijk ook bij het
denken aan bijzondere gebeurtenissen of mensen.
Op de bestellijst staan de prijzen van de leverancier vermeld, die bij
aflevering alleen worden verhoogd met een kleine opslag voor transport-
en bestelkosten.
Vanwege het tijdstip van Pasen en de tijd nodig voor het verwerken van
de bestellingen is bestellen mogelijk tot en met zondag 10 maart 2019.

Met hartelijke groet,
Jan Boonstra
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Dankwoord

De warme belangstelling en vele kaarten, brieven en bloemen die wij
ontvingen na het overlijden van onze geliefde

Thomas Wagensveld

hebben ons ontroerd en gesteund. Het is een troostrijke gedachte dat we
dit intense verdriet niet alleen hoeven dragen.

Onze oprechte dank.
Esther Wagensveld
Albert-Jan en Catrien Wagensveld

************************************************************************************
Mo(nu)mentje – Zalig

Op zaterdag 8 december 2018 vond in Oran, de westelijke havenstad van
Algerije, een bijzondere gebeurtenis plaats. In de basiliek Santa Cruz,
halverwege de berg die ten westen van de stad oprijst, werden tijdens een
imposante ceremonie 19 religieuzen zalig verklaard. Zij zijn tijdens de
donkere jaren van de burgeroorlog door extremistische moslims gedood
omdat ze christen waren, en geen gehoor gegeven hadden aan het bevel
van de extremistische leiders om Algerije te verlaten. Enkelen van de 19
kent u wellicht: de zeven monniken uit Tibherine en bisschop Pierre
Claverie van Oran. De anderen zijn minder bekend.



35

Allen waren werkzaam in de Algerijnse maatschappij, maar volgden hun
roeping en zetten hun werk voort, ook na het ultimatum. De bijeenkomst
werd bijgewoond door christenen uit het land, familieleden en vrienden
van de overledenen en vertegenwoordigers van de moskeeën en de
regering.

Een zaligverklaring is in de rooms-katholieke kerk de eerste stap op weg
naar een heiligverklaring. Zaligen en heiligen zijn mensen die door hun
gedrag en inzet blijk geven van een persoonlijke christelijke roeping en
daarom tot voorbeeld gesteld kunnen worden.
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Opvallend is dat de ceremonie
werd gehouden in Oran, en dat
veel Algerijnse
overheidsfunctionarissen erbij
aanwezig waren. Van een goede
vriend uit Frankrijk, die bij de
ceremonie was geweest, hoorden
we dat de gehele organisatie
inclusief de beveiliging in handen
was van de Algerijnse overheid. De rol van die overheid zelf bij de dood
van alle 19 religieuzen zal waarschijnlijk nooit duidelijk worden. Maar dat
ze zich zoveel inspanning getroost bij deze rooms-katholieke ceremonie
toont wel aan dat de overheid moeite wil doen om de bepaald niet
aangename relatie tussen haar en de in het land aanwezige christenen te
verbeteren. Officieel is er in Algerije godsdienstvrijheid. Echter al
decennia lang worden de mogelijkheden van christenen om samen te
komen en samen te vieren ingeperkt. Er is veel angst dat er zending wordt
betracht, en dat Algerijnen zich tot het christendom zouden kunnen
bekeren. Dat er nu officieel vertegenwoordigers van de overheid bij deze
ceremonie aanwezig waren en dat de minister van geloofszaken
Mohammed Aïssa zelf het woord nam is daarom heel opvallend.

Kardinaal Duval, die tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd de kerk
in Algiers leidde, werd in die tijd voor zijn standpunten door de Algerijnen
zeer gewaardeerd. Zijn opvolger, aartsbisschop Teissier, heeft in de
periode van de burgeroorlog (1990-2000) alle moeite gedaan om de
relaties tussen christenen en moslims te normaliseren, maar kreeg in zijn
tijd te maken met moorden op christenen.
Bij directe contacten tussen christenen en moslims (en dat zeker niet
alleen in Algerije) blijken religieuze verschillen weinig uit te maken als
mensen elkaar willen ontmoeten en samenwerken. Degenen die
dergelijke situaties hebben meegemaakt zullen beamen dat ze een
verrijking voor hun eigen geloof/leven hebben betekend.
Daarom is de erkenning van de waarde van de aanwezigheid van
andersgelovigen in hun land door de Algerijnse regering zo belangrijk.
Dat zou in Nederland niet anders zijn.

Kees van der Does
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Kennismaken met Maaike van
Dijk, geestelijke verzorger in De
Reehorst

Na een flink jaar verbouwen van
De Reehorst, zijn we dan eindelijk
met alle bewoners teruggekomen
vanuit onze tijdelijke locaties in
Gouda en Moordrecht. Wat is er
hard gewerkt! Het gebouw ziet er
weer fris, gezellig en modern uit en
iedereen heeft een kamer voor
zichzelf. Hopelijk zal iedereen er
zich snel weer thuis voelen.
En er is nog meer veranderd.
Halverwege vorig jaar is er een
wisseling geweest van de
geestelijk verzorger. En nu ben ik de geestelijk verzorger van De
Reehorst. Mijn naam is Maaike van Dijk en ik ben nu twee jaar in dienst bij
Zorgpartners Midden-Holland. Naast de Reehorst werk ik ook in de
Savelberg en de Hanepraij, beiden in Gouda. Ik ben een echt ‘mensen-
mens’, ik vind het fijn om met mensen in gesprek te mogen. Of mensen te
begeleiden als het leven hun meeneemt in een stroomversnelling, want
het niet meer thuis mogen wonen is niet altijd gemakkelijk. Wanneer het
geloof van de mensen hen bij het ouder worden - en de gevolgen daarvan
- kan steunen is dat mooi om van dichtbij mee te mogen maken.
In de Reehorst houd ik me naast de individuele gesprekken bezig met
huiskamervieringen op de afdelingen voor mensen met dementie.  Dit zijn
kleinschalige vieringen die speciaal op hen afgestemd zijn. Ook draai ik
mee in het schema met de weeksluitingen die worden gehouden in het
Dienstencentrum. Jullie gemeente levert daarin ook een bijdrage, waar ik
erg dankbaar voor ben. Als u nieuwsgierig bent, bent u van harte welkom
om eens langs te komen. Het is elke vrijdagavond om 19.00 uur.
Ik vind het fijn dat we met iedereen weer onder één dak zitten, en dat we
elkaar allemaal weer tegen kunnen komen bij de weeksluitingen of andere
activiteiten!

Maaike van Dijk
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Persbericht
Gouda, januari 2019

Theatermonoloog Verzet en Dromen

Op 15 februari komt actrice en regisseur Annet Henneman naar Gouda
met de bijzondere theatermonoloog 'Verzet en Dromen'. Zij brengt
persoonlijke verhalen over het leven in oorlog en onderdrukking,
afgewisseld met muziek en een fotoreportage. Een voorstelling tegen de
achtergrond van vluchtelingen en hun thuisfront in het Midden-Oosten.
De theatermonoloog vertelt over het leven, de dromen….van moeders,
kinderen, geliefden in Koerdistan en Palestina, die niet weten of er wel
een morgen zal zijn.
De voorstelling begint om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, Dunantsingel
314. Iedereen is welkom. Toegang is vrij, na afloop is er een collecte.

Maaltijd
Annet Henneman reist al meer dan 20 jaar voor het theatergezelschap
Teatro di Nascosto naar conflictgebieden. Zij leeft daar voor langere tijd
met de mensen samen. “Zo bouw ik een band met hen op en willen ze me
dingen vertellen.”
Ieder die meer wil weten over de werkelijkheid achter het nieuws kan met
Annet Henneman om 18.30 uur deelnemen aan een eenvoudige maaltijd.
Er is een beperkt aantal plaatsen. Aanmelding is verplicht via email:
theatermaaltijd@ontmoetingskerkgouda.nl
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Leesrooster  februari-maart

27 januari-2 februari
zondag: Ester 3:1-11
maandag: Ester 3:12-15
dinsdag: Ester 4:1-8
woensdag: Ester 4:9-17
donderdag: Ester 5:1-14
vrijdag: Ester 6:1-14
zaterdag: Ester 7:1-8:2

3-9 februari
zondag: Psalm 82
maandag: Jeremia 1:1-10
dinsdag: Jeremia 1:11-19
woensdag: Jeremia 2:1-13
donderdag: Jeremia 2:4-22
vrijdag: Jeremia 2:23-29
zaterdag: Jeremia 2:30-37

10-16 februari
zondag: Lucas 5:1-11
maandag: Lucas 5:12-16
dinsdag: Lucas 5:17-26
woensdag: Lucas 5:27-39
donderdag: Psalm 36
vrijdag: Jeremia 3:1-11
zaterdag: Jeremia 3:12-21

17-23 februari
zondag: Jeremia 3:22-4:2
maandag: Jeremia 4:3-18
dinsdag: Jeremia 4:19-31
woensdag: Jeremia 5:1-14
donderdag: Jeremia 5:15-31
vrijdag: Psalm 137
zaterdag: Ester 8:3-17

24 februari-2 maart
zondag: Ester 9:1-15
maandag: Ester 9:16-23
dinsdag: Ester 9:24-28
woensdag: Ester 9:29-1-3
donderdag: Psalm 94
vrijdag: Lucas 6:1-11
zaterdag: Lucas 6:12-26

3-9 maart
zondag: Lucas 6:27-38
maandag: Lucas 6:39-49
dinsdag: Lucas 7:1-10
woensdag: Psalm 53
donderdag: Lucas 7:11-17
vrijdag: Lucas 7:18-28
zaterdag: Lucas 7:29-35
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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


