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Open je ogen en laat al het moois van de Schepping tot je komen.

Elke keer als ik door onze woonplaats wandel of fiets realiseer ik me hoe mooi
het toeven is in Reeuwijk. Zelfs nu ik hier al ruim 30 jaar woon.
Omdat ik me vaak afvraag welke vogels ik zie en hoor, heb ik me opgegeven voor
een vogelcursus. Dat houdt in 4 theorie-avonden met daarbij behorende
dagexcursies. Afgelopen zaterdag was de eerste: rondje Surfplas. Hoe vaak ben
ik hier wel niet geweest, surfend, recreërend, lopend en fietsend?!

Het was een geweldige belevenis om
al die mooie, prachtige vogels te zien
in hun omgeving en te horen.
We hebben maar liefst 45 soorten
vogels gespot!
Voor mij was het allemaal heel
bijzonder, zonder deze excursie zou ik
ze niet gezien hebben. Natuurlijk kun
je niet om de 50.000 eenden heen, die
dobberen in de Surfplas, maar dan
zou ik hun namen niet weten.

Wintertaling

We zagen o.a. de wintertaling, de smient, de dodaars, de grote Canadese gans,
de roodborsttapuit en de putter.

De overweging die ik wil meegeven is dat Gods Schepping in Reeuwijk zo
ongelooflijk mooi is. Daar mogen we ten volle van genieten. Dit genieten door
deze natuurbeleving en bewustwording zal zijn sporen achterlaten op diverse
gebieden, denk ik. Allereerst natuurlijk hoe wij met de natuur omgaan. Gezien de
klimaatdoelen ook zeer actueel. Maar natuurlijk is het ook een opdracht om vanuit
ons geloof heel goed voor de natuur te zorgen.

Niet minder belangrijk is hoe we met onszelf omgaan. Als je je down voelt of je
ligt met jezelf overhoop, kan het mooie van de Schepping ook helend werken.
Sowieso is het doen van een ommetje goed voor je geest, zelfs als je er geen zin
in hebt. Maar door het verrassend ontdekken van al dit moois, kan je je eigen
sores verzachten. Het kan blijdschap geven en kan helpen om de toekomst weer
met vertrouwen tegemoet te zien. We mogen geloven dat ook de mooie
Schepping één van Gods wegen is, waaruit zijn liefde blijkt.

Caroline Bos
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29e jaargang nr 2 maart – april 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.

10 maart 09.30 Eerste zondag van de Veertigdagentijd (paars)
Na afloop verkoop taarten voor jongerenreis naar Taizé
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: Niesing melkveehouderij en weidevogels, Wijkdijk 66, Reeuwijk
Voorganger: dr. J.G. Mooi te Hoogmade
Ouderling: hr. J. Boonstra
Diaken: mw. T. Bakker
Muziek: mevr. L. Visscher en hr. J. van Gemeren

17 maart 09.30 Tweede zondag van de Veertigdagentijd (paars)
Voorganger: ds. C.C. A. Melgers, Hazerswoude
Ouderling: hr. B. Kwast
Diaken: hr. T. van Eekelen
Collectant: Ingo van Oldenborgh
Collecten: 1. Hand in hand, Ghana

2. Pastoraat
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Koster: hr. J. Burger
Muziek: hr. T. Alders
Beamer: hr. H. Krul
Nevendienst: mw. E. Visser
Koffiedienst: mw. T. van Vuuren 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

24 maart 09.30 Derde zondag van de Veertigdagentijd (paars)
Voorganger: ds. L. Meiling, Amsterdam
Ouderling: hr. J. Boonstra
Diaken: mw. T. Bakker
Collectant: Sander Verheij
Collecten: 1. Kerk in Actie: koksopleiding Colombia

2. Kerk
Koster: mw. J. Vermeulen
Muziek: hr. M. Spits
Beamer: hr. J. Bruining
Nevendienst: 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

31 maart 09.30 Vierde zondag van de Veertigdagentijd (paars)
Voorganger: drs. M. van Diepen, Gouda
Ouderling: mw. J. Timmers
Diaken: mw. T. Lavies
Collectant: Barbera Coehoorn
Collecten: 1. St. Op gelijke voet

2. Diaconie
Koster: hr. G. de Graaff
Muziek: hr. T. Alders
Beamer: hr. G. de Graaff
Nevendienst: mw. J. Klomp
Koffiedienst: hr. F. en mw. A. van den Heuvel
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
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7 april 09.30 Vijfde zondag van de Veertigdagentijd (paars)
Voorganger: ds. R. van Laar, Rhenen
Ouderling: hr. D.-J. Knol
Diaken: mw. T. Kwakernaak
Collectant: Jitse van Eekelen
Collecten: 1. Kerk in Actie: rampenpreventie Ethiopië

2 Jeugdwerk
Koster: hr. F. van den Heuvel
Muziek: hr. A. Bakker
Beamer: hr. J. Schippers
Nevendienst: mw. D. Griffioen
Koffiedienst: hr. P. Verheij en mw. H. Schrier
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

14 april 09.30 Zesde zondag van de Veertigdagentijd (paars)
Palmpasen
Voorganger : ds. G.A. Koelman, Rotterdam
Ouderling: mw. J. van Galen
Diaken: mw. T. Bakker
Collectant: Siebe van Eekelen
Collecten: 1. Chr. onderwijs Peru

2. Pastoraat
Koster: hr. T. Eykelboom
Muziek: m.m.v. Huub Oosterhuis Projectkoor
Beamer: hr. J. Burger
Nevendienst: hr. J. Groenendijk
Koffiedienst: mw. J. Eijkelboom en mw. R. Oudshoorn
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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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.

zondag 10 mrt. 11.00 u. Taart-actie voor Taizé *
woensdag 13 mrt. 16.30 u. Bidden bij de boer *
donderdag 14 mrt. 20.00 u. Gespreksgroep Samen op

Zoek (1) bij Truus Faber
zaterdag 16 mrt. ? NL Doet-dag *
zondag 17 mrt. 18.00 u. Sundays *
dinsdag 19 mrt. 14.30 u. Ouderenmiddag met Wilco

van Wensveen *
woensdag 20 mrt. 20.00 u. ZinSpelen, jaarthema met

Prof. dr. Wil v.d. Bercken *
vrijdag 22 mrt. 19.30 u. Tienerclub *
maandag 25 mrt. 20.00 u. Mediteren *
dinsdag 9 apr. 20.00 u. Gemeenteavond,

jaarrekeningen *
maandag 8 apr. 19.30 u. Samenspraak Inge Philips en

Beatrice de Graaf Gouda *
woensdag 10 apr. 20.00 u. gespreksgroep Samen op

Zoek (1) bij Marti
van Kranenburg

donderdag 11 apr. 20.00 u. gespreksgroep Samen op
Zoek (2)

zaterdag 13 apr. 13.00 u. Vaartocht voor Taizé *
zondag 14 apr. 18.00 u. Sundays *
maandag 15 apr. 14.30 u. Ouderenmiddag met Gerard

v.d. Linden
20.15 u. Liederen van Passie en Pasen

met Ds. Erick Versloot en
Murielle van Diepen *

* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer
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Kopij-inleverdata Arkade Verschijningsdata Arkade
1 april 11 april

13 mei 23 mei
17 juni 27 juni

Inleveren voor Arkade:
Kopij (uiterlijk op de inleverdatum voor 10.00) bij Jeannette 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).

Bij de vieringen

Zondag 10 maart – 1e zondag van de veertigdagentijd (paars)
Lucas 4: 1-13
Kiezen
Op de eerste zondag van de veertigdagentijd komen we Jezus tegen in de
woestijn. Hij moet kiezen. Gebruikt hij zijn kracht om er zelf beter van te
worden en het leven naar zijn hand te zetten? Of kiest hij voor de weg van
de Eeuwige? Drs. Bert de Velde Harsenhorst uit Leusden gaat voor.

Zondag 17 maart – 2e zondag van de veertigdagentijd (paars)
Lucas 9: 28-36
Wakker worden!
Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en
praten met hem. Maar de drie leerlingen die Jezus meegenomen heeft…
slapen! Als je iets mee wilt krijgen van het wonder, zul je in ieder geval
wakker moeten worden. Ds. C.C.A. Melgers uit Hazerswoude gaat voor.

Zondag 24 maart – 3e zondag van de veertigdagentijd (paas)
Lucas 13: 1-9
Geduld
Deze week horen we Jezus een gelijkenis vertellen over een vijgenboom
die al drie jaar geen vruchten geeft. Wat moet je met zo’n boom,
omhakken? De eigenaar van de vijgenboom vindt van wel. Maar de
wijngaardenier overtuigt hem: geef de boom ook dit jaar nog een kans.
Heb geduld! Ds. Lydia Meiling uit Amsterdam gaat voor.
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Zondag 31 maart – 4e zondag van de veertigdagentijd (paars)
Lucas 15: 11-32
Vergeven
Het is feest als de verloren zoon thuis komt. Iedereen is weer bij elkaar.
Een nieuw begin! Maar voor dat het zover is, is nog wel wat nodig. Zolang
de oudste zoon moppert, wordt het niks. De vader heeft voorgedaan hoe
je kunt vergeven. De vraag is of de oudste zoon dat ook kan.
Dr. Anneke Mooi uit Hoogmade gaat voor.

Zondag 7 april - 5e zondag van de veertigdagentijd (paars)
Lucas 20: 9-19
Teruggeven
Vandaag lezen we de gelijkenis waarin de eigenaar van een wijngaard
enkele mannen de opdracht geeft op zijn wijngaard te passen en de
druiven aan hem te geven. Maar als het zover is, doen de oppassers alsof
het hun wijngaard is… Ds. R. van Laar uit Rhenen gaat voor.

Zondag 14 april – 6e zondag van de veertigdagentijd (paars)
Lucas 19:
Juichen
We horen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen
daar langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin maken.
Daarom juichen ze hem toe als een koning. Deze zondag staat in het
teken van palmtakken en vrolijke liederen. Ds. Guus Koelman gaat voor.

Uit de kerkenraad

De kerkenraadsvergadering van 11 februari beginnen we weer met een
korte bezinning aan de hand van een passage uit het boek Vreemdelingen
en priesters van theoloog Stefan Paas. Uiteraard komt daarbij zijn recente
optreden in de lezingenreeks van ZinSpelen een aantal keren aan de
orde. Stefan Paas schrijft dat steeds meer mensen zeggen te geloven
zonder zich bij een kerk aan te sluiten. Hij betoogt daar tegenover dat
mensen juist door de verbondenheid met Christus en de kerk, door doop
en avondmaal, het priesterschap ontvangen. Geloven is wel persoonlijk,
maar niet individueel. Natuurlijk constateren we dat veel van onze
onderlinge gesprekken weinig met uitwisseling van geloofservaringen te
maken hebben. Dat hoeft ook niet altijd.
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Maar gelukkig zijn er ook momenten en gelegenheden in ons
gemeentezijn, waar mensen zo met elkaar vertrouwd zijn, dat het wel
komt tot het delen van geloofservaringen.

We staan wat uitvoeriger stil bij het jeugdwerk. Ook dit jaar zal rond
Hemelvaartsdag een groep jongeren een aantal dagen in Taizé verblijven.
Het lijkt erop dat er weer een aantal jongeren voor het eerst Taizé
bezoeken. Het is mooi dat er weer anderen zijn die kennis maken met dit
fenomeen: het protestantse klooster dat er jaar in jaar uit in slaagt
duizenden jongeren uit alle hoeken van Europa en van allerlei religieuze
achtergrond te verzamelen rond een vrij eenvoudig programma van drie
vieringen per dag en gespreksgroepen. Binnenkort beginnen de
activiteiten weer om extra geld bijeen te krijgen, zodat de jongeren dit niet
geheel uit eigen zak moeten bekostigen.

We weten dat de kerk vergrijst. Dat geldt ook voor onze gemeente.
En aan de andere kant loopt de aanwas van jonge leden terug.
In de dienst zien we dat doordat het aansteken van de kaarsen en het
lezen van het drempelgebed drijft op een kleiner wordende groep
kinderen. We zullen vaker één kind vragen voor beide taken, zodat de
kinderen iets minder vaak dienst hebben.

De “bemensing” van de crèche wordt betiteld als stabiel en betrouwbaar.
Het is mooi dat wij op deze mensen kunnen rekenen. Tegelijkertijd zou
enige versterking van de oppasgroep wel fijn zijn. Dus als u ook af en toe
in de oppasdienst wilt meedraaien, horen de jeugdouderlingen dat graag.
We besluiten wel dat we voortaan vier weken middenin de zomervakantie
geen crèche aanbieden. In de praktijk blijkt de behoefte dan gering te zijn
en is er dan vaak geen oppaskind. We zullen dit in Arkade en op de site
goed communiceren.

Op de agenda van de kerkenraad staan altijd de activiteiten uit de
afgelopen periode en de activiteiten in de komende weken. Die bespreken
we niet allemaal stuk voor stuk. Dat zou ook niet kunnen omdat de
vergadering dan twee keer zo lang zou worden. Ze staan onder andere op
de agenda als een soort “reminder”, omdat we bij sommige activiteiten wel
even stil staan. Het spreekt voor zich dat de dienst waarin Murielle van
Diepen aan onze gemeente werd verbonden als kerkelijk medewerker
zo’n moment was waarbij we even stil wilden staan.
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Het was een mooie dienst die de start van een veelbelovende
samenwerking markeert. Overigens stemt die veelheid van activiteiten in
onze gemeente ons tot dankbaarheid, waarbij ik opnieuw verwijs naar
onze bezinning, het samen gemeentezijn en de onderlinge
verbondenheid.

Zo gaan we binnenkort ook weer de veertigdagentijd in, op weg naar
Pasen, met ook dit jaar weer een intensief programma in de Stille Week,
waarvoor wij in deze Arkade alvast uw aandacht vragen.

In de kerkenraad vragen ook altijd de materiële zaken de aandacht,
waarin de diaconie en de kerkrentmeesters. ieder voor hun eigen terrein
een belangrijk aandeel hebben. Onlangs zijn Reinout en Anke-Hilse
Maitland en hun kinderen verhuisd naar Amstelveen. Reinout was in de
kring van de kerkrentmeesters belast met de administratie van de
kerkelijke bijdragen, de “VVB”. Een werkje dat secuur moet gebeuren, met
als apart aspect het nalopen van mensen die (een deel van) hun
toegezegde bijdrage niet op tijd betalen. Ieder kan zich voorstellen dat dat
niet het dankbaarste deel van dit werk is! Gelukkig hebben de
kerkrentmeesters hun gelederen weer kunnen versterken: Tim Rozendaal
zal via de gebruikelijke procedure worden benoemd tot kerkrentmeester.

Bert Kwast

Biddag voor gewas en arbeid, bidden bij de boer

Op woensdag 13 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Graag
nodigen wij de gemeente uit om deel te nemen aan het gebedsmoment op
deze biddag. Net als de drie voorgaande keren vieren we deze biddag in
de vorm van “bidden bij de boer”.
De plaats hiervoor is deze keer Niesing melkveehouderij en weidevogels,
Wijkdijk 66 te Reeuwijk. Deze locatie is met zorg gekozen door onze
denktank duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.
De oorsprong van de biddag is het bidden voor een goede opbrengst van
het land. Steeds duidelijker wordt dat we anders moeten omgaan met
onze aarde en met de natuur. Teksten uit de Bijbel over
rentmeesterschap, omgaan met de dieren, de kringloop van het leven
komen bij dit gebedsmoment aan de orde.
Dr. J. G. Mooi uit Hoogmade is onze voorganger en zij zal aandacht
geven aan het thema respect voor het dier.
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De muziek wordt verzorgd door Lizette Visscher en John van Gemeren.
Bij deze bijeenkomst vinden we plaats in de stal, zittend op strobalen. Na
afloop is er gelegenheid een glas melk van de boerderij te drinken en een
broodje voor de eerste trek te nuttigen, verzorgd door onze diakenen.
Tinus Niesing zal iets vertellen over zijn boerderij, de dieren en het
daaraan verbonden agrarisch natuurbeheer. Verder kunnen we rondkijken
op de boerderij.

De viering van de biddag begint om 16.30 uur en duurt tot ca. 17.15 uur.
Vertrek is om 17.30 uur. U bent welkom op de boerderij vanaf 16.00 uur.

Praktische punten
Hoe komt u op de Wijkdijk 66?
Vanaf De Ark is de afstand ca. 6,5 km. Helaas is de Oudreeuwijkseweg
vanaf 12 maart afgesloten. De route is per fiets hetzelfde als per auto:
vanaf De Ark de Koeienbrug over, links af de Raadhuisweg op. Ga
rechtsaf de Nieuwdorperweg op. Steek de Reeuwijkse Randweg over ga
onder de A 12 door, linksaf over de rotonde en neem dan verder de
Nieuwdorperweg. Volg deze tot in Reeuwijk-Dorp en ga dan rechtsaf de
Kerkweg op. Aan het einde links af de Schinkeldijk op. Op de driesprong
(naar de Zijdeweg) houdt links aan, u bent dan op de Tempeldijk, volg
deze weg. Deze maakt aan het einde een bocht naar rechts, volg de weg.
Bij het bord “Doorgaand verkeer” de weg volgen en rechts aanhouden, u
rijdt nu op een nieuwe weg met fietsstroken. Na ca. 300 meter ziet u
rechts de boerderij met een groot bord “Niesing melkveehouderij en
weidevogels Reeuwijk”. Er is ruime parkeergelegenheid, u wordt verzocht
niet op de inrit maar verder op het terrein van de boerderij te parkeren.

Geen vervoer?
Beschikt u niet over vervoer en wilt u
meedoen aan ditgebedsmoment?
Belt u uiterlijk 10 maart met
ondergetekende op 06-44446397 en
we proberen dit te regelen.

We zien uit naar een mooie
bijeenkomst.
Namens de kerkenraad,

Jan Boonstra
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Uitnodiging voor de gemeenteavond op dinsdag 9 april 2019 vanaf
19.45 uur
Jaarrekeningen over 2018

De kerkenraad nodigt de gemeente graag uit voor de gemeenteavond op
dinsdag 9 april 2019, aanvang 20.00 uur. U bent welkom in De Ark voor
koffie vanaf 19.45 uur.

Op deze avond besteden we vanaf 20.00 uur aandacht aan de financiële
jaarrekeningen over 2018 van  het college van diakenen en het college
van kerkrentmeesters. Dat doen we aan de hand van het jaarverslag van
onze gemeente en de jaarrekeningen van deze twee colleges. Die zijn
gecontroleerd door de kascontrolecommissie van dit jaar, de heren Frank
van den Heuvel en Henk Fehling.. Zij zullen dan ook verslag uitbrengen
aan de kerkenraad en aan de gemeente. Het gaat daarbij niet alleen om
controle, maar ook de mogelijkheid verantwoording tegenover de
gemeente af te leggen door de diverse beheerders van financiën.
Die doen dat voor ons als gemeente en willen ook graag weten en horen
of ze het goed doen. Uiteraard zullen de voorzitters van de colleges een
toelichting op hoofdlijnen geven en is er gelegenheid vragen te stellen.
Op de zondag ervoor hopen we u de financiële stukken te kunnen
uitreiken ter voorbereiding.

Het is gebruikelijk dat we in de tweede helft van de avond een ander
onderwerp aan de orde stellen. Dat is op dit moment nog in voorbereiding,
we hopen u hierover wat later te informeren.

Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,

Jan Boonstra
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Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode:
27-01 De Reling €   128,66
27-01 ADD / Noodhulp €   120,17
03-02 Vlieland kamp €   539,52
03-02 Kerk €   355,89
10-02 Ronald Mc. Donaldhuis €   348,88
10-02 Pastoraat €   235,70
17-02 Stichting Puree €   338,50
17-02 Jeugdwerk €   293,96

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 bijna € 4.000,- aan giften mogen
ontvangen. Deze giften zullen wij overmaken naar de instanties waarvoor
deze giften zijn gegeven. Namens hen heel erg bedankt voor deze gulle
giften.

Met vriendelijke groet van de penningmeester van de diaconie,
Sander Kwakernaak
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Maaltijden in de stille week in de Ark (15 april tot en met 20 april)

Ook deze keer zijn er weer vespermaaltijden op weg naar Pasen in de week
van 15 tot en met 20 april. De maaltijd bestaat uit soep, brood en fruit en
wordt door de diakenen georganiseerd.

We komen in stilte binnen en er wordt ook in stilte gegeten. Ab en/of
Jeanette van Galen  begeleiden de maaltijden door tijdens de maaltijd voor te
lezen. Aansluitend gaan we naar de viering. De maaltijden beginnen om
18.30 uur. Alleen op zaterdag is het om 19.30 uur. Voor een goede
bezinning is continuïteit wenselijk, maar niet noodzakelijk.
De bijdrage per maaltijd bedraagt € 2,-.

U kunt zich voor deze maaltijden opgeven voor zondag 13 april bij diaken
Truus Bakker-Amelink. Email: bakkeramelink@gmail.com of per telefoon
0182-395245. Graag duidelijk aangeven welke dagen u wilt komen in verband
met de inkoop. Bij de uitgangen van de kerk komen ook  intekenlijsten, daar
kunt u ook op in schrijven. Aanmelden bij één van de anderen diaken kan
uiteraard ook. Wees welkom!

Namens de diakenen,
Truus Bakker-Amelink

Oproep   Oproep   Oproep    Oproep

Wederom heeft de diaconie een activiteit bedacht op de NL-doet-dag bij het
Leger des Heils in Gouda.

Dit keer op zaterdag 16 maart. Omdat het Leger des Heils dit jaar ons
jaardoel is, gaan we de tuin en parkeerplaats opknappen. Het is de bedoeling
dat we alle onkruid weghalen en ook de oude plantenbakken, die grotendeels
vergaan zijn. En daarna gaan we het wat opfrissen met wat nieuwe aanplant.

Dus heeft U zin om mee te helpen, meld U zich dan aan bij
tinekekw@outllook.com, voor donderdag 14 maart.
De details krijgt U dan op een later tijdstip via de mail.

Vriendelijke groet van de diakenen.
Tineke Kwakernaak
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Van het kerkelijk bureau

Overleden:
18 februari 2019: hr. P.M. Eigeman,
Anna van Meertenstraat 10, 2804 TL Gouda (wijk D)

Ingeschreven:
hr. en mw. Sanders-den Toom, Nansenstraat 27, 2806 HK Gouda (wijk E)

Verhuisd:
mw. A.N. Kooij-Graveland, van Middenmolenplein 266 naar
Treebord 19-1.11, 2811 EA (wijk B)
hr. S.H.J. (Sander) Kwakernaak, van Berkenbroek 25 (wijk C) naar
Woubrechterf 48, 2743 HM Waddinxveen
hr. A.L. (Arthur) van Hoften, van Kievitsbloem 26, 2811 RN (wijk B) naar
Pascalstraat 5c, 2811 EL (wijk C)
hr. en mw ten Haaf Klein Douwel, van Bleulandweg 372, 2803 HP Gouda
naar Kameraarslag 57, 2805 DN Gouda (blijft wijk E)
hr. L. van Wensveen, van Van Heuven Goedhartstraat 41 b 1 naar
Kaarde 2/106, 2811 PZ (wijk C)
hr. en mw. De Knegt-de Bruin, van Verlengde Breevaart 218 naar
Verlengde Breevaart 229 (wijk A)
mw. W.H.M. Houweling, van Verlengde Breevaart 218 naar
Verlengde Breevaart 229 (wijk A)
hr. I.P. Tarnóczy, van Alb.Schweitzerstraat 8 naar
Poelruit 108, 2811 SE (wijk C)

Uitgeschreven:
mw. J.T. van der Heijden-Kastelein, Steffi en Floor, Alys Ambacht 29,
2811 BK (wijk A)

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
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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).

Bericht van de Kerkrentmeesters

In de vorige Arkade hebben we als nieuw lid voor het college van
Kerkrentmeesters  aan u voorgedragen ons gemeentelid Tim Rozendaal.
In de kerkenraadvergadering van 10 februari is Tim benoemd tot
kerkrentmeester, niet zijnde ouderling. Hij zal de taken overnemen van
Reinout Maitland, die in het college de speciale opdracht had om de acties
kerkbalans voor te bereiden en, met de andere Kerkrentmeesters, uit te
voeren.

Het college van Kerkrentmeesters is bijzonder verheugd met de
benoeming van Tim. Tim is al direct actief betrokken bij de Actie
Kerkbalans 2019.

Over de lopende Actie Kerkbalans het volgende: Mocht, om welke reden
dan ook, uw enveloppe niet zijn opgehaald, wilt u deze dan geven aan
één van de Kerkrentmeesters dan wel deponeren in de brievenbus van de
Ark. Bij voorbaat dank.

Ten slotte berichten wij met genoegen dat wij enige tijd geleden een gift
ontvingen van € 7.500,- voor het onderhoudsfonds. Een enorme
verrassing. Dit prachtige bedrag zal zeker een goede bestemming krijgen.
Wij willen de gevers hiervoor heel hartelijk bedanken.

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

5e lezing in de serie “Ik geloof het wel” woensdag* 20 maart 2019
(*let op wijziging: was in de folder dinsdag 19 maart)

Prof. dr. Wil van den Bercken
Geloven tegen beter weten in

Prof. Dr. Wil van den Bercken was tot 2011 werkzaam als bijzonder
hoogleraar Russisch christendom aan de theologische faculteit van de
Radboud Universiteit Nijmegen en als universitair docent Russische
geschiedenis aan de universiteit van Utrecht.



18

Hij is een kenner van de werken van Dostojevski en schreef daar een
boek over getiteld: Christian fiction and religeous realism in the novels of
Dostojevski.

Maar zijn bekendste boek is “Geloven tegen beter weten in” dat
theologieboek van het jaar werd.

In de hedendaagse geseculariseerde samenleving vergt geloof meer dan
ooit een persoonlijke keuze en een individuele instemming met de
universele betekenis ervan.

Tegelijk vindt hij het mooi, zo vertelt Van den Bercken, om aan zijn
kinderen en kleinkinderen uit te leggen wat hem als intellectueel bezielt
om te geloven. "Ja, ik noem mij overtuigd christen, maar wel met twijfel en
onzekerheid erin. Onzekerheid is aan het leven eigen. Die twijfel geldt
overigens vooral de kerk als instituut. Ik maak scherp scheiding tussen de
institutionele kerk en het geloof als levensovertuiging. De kerk is met al
haar rituele uiterlijkheid enerzijds, en haar fundamentalistische
gedachtegoed anderzijds, een te makkelijke prooi voor atheïsten."

Het sluit zo goed aan bij menselijke existentiële grondervaringen, zoals hij
ze ook in zijn boek beschrijft. Dat het leven niet bij jou begint. Dat je jezelf
niet gemaakt hebt. Dat je niet toevallig bestaat. Het besef van 'ethische
onafheid': dat je leven niet beantwoordt aan wat het zou moeten of
kunnen zijn. Het verlangen naar de zinvolheid van het leven, ondanks
alles. En zo noemt hij in zijn boek nog andere grondervaringen waar het
geloof bij aansluit. Het is zo flauw van atheïsten om te doen alsof geloven
in God vergelijkbaar is met iets wereldvreemds als het geloven in een
vliegende theepot of een vliegend spaghettimonster, zoals men in
navolging van de filosoof Bertrand Russell wel beweert.

Laat U opnieuw inspireren op woensdag 20 maart 2019.

Aanvang 20.00 u. Entree € 5,-
Commissie: “ZinSpelen – Lezingen in de Ark”, ‘t Kerkestuk 1,
Reeuwijk
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Van de kindernevendienst

In oktober zijn wij gestart met een nieuw spaarproject, Stichting De
Liedjesfabriek. Vandaag is het busje van onze collecte geleegd.
De kinderen hebben alweer € 80,95 bij elkaar gespaard! Geweldig!

In de dienst van 24 februari hebben we de verhalen over Ester en
Mordechai afgesloten. De dominee had hierover in de dienst al een mooi
onderonsje met de kinderen zoals u op de foto kunt zien. Ester heeft de
koning ervan overtuigd dat hij de wet moest aanpassen. En terwijl wij
daarover in de kindernevendienst aan het praten waren, hebben we
bedacht waar wij ook wel wat in aangepast zouden willen hebben.
Wij vinden dat alle kinderen die naar Nederland zijn gevlucht en hier al zo
lang wonen dat ze niet eens meer de taal spreken van hun vroegere land,
hier moeten kunnen
blijven. Daar hebben we
best veel voor over. En
dat hebben we in een
brief geschreven aan de
regering. Zo willen we
best ons speelgoed
delen met deze
kinderen, vinden we het
geen probleem als er
wat extra kinderen bij
ons in de klas komen en
vragen we aan papa of mama of ze een beetje extra eten willen maken
zodat deze mensen af en toe met ons mee kunnen eten. Samen kunnen
we dat best oplossen, want iedereen moet toch een goed leven kunnen
hebben, net als wij?!

Op 10 maart start ons Paasproject alweer. Ons thema is; ‘Een nieuw
begin’. In de kerkzaal zien we elke week een kort filmpje over Julia en
Stef. Zij mogen op een stuk grond in de buurt een nieuwe tuin aanleggen.
Dat is een mooi nieuw begin, maar ze moeten er heel wat voor doen.
Aan de hand van wat Julia en Stef meemaken kunnen ook wij nadenken
over hoe we een nieuw begin kunnen maken. Elke week heeft een ander
thema; kiezen, wakker worden, geduld, vergeven, teruggeven, juichen en
hulp krijgen. U gaat vast zien hoe de kinderen deze thema’s gaan beleven
de komende weken.
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Tot slot in het kader van de AVG nog eens de vraag: Als u er bezwaar
tegen heeft dat wij beeldmateriaal van uw kind gebruiken voor Arkade of
de website, wilt u dit dan kenbaar maken aan ons? Dit kan op mailadres:
mmmhoman@hotmail.com.

Hartelijke groet namens de kindernevendienstleiding,
Marlies Homan
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Tienerclub

Afgelopen februari heeft de leiding van de
tienerclub een korte evaluatie gehouden. Het
eerste deel van het seizoen hebben we 4
gezellig avonden gehad. We zijn wezen
schaatsen, we hebben een filmavond gehad,
hebben uitgebreid sinterkerst gevierd en in het
nieuwe jaar zijn we
begonnen met een gezellige spelletjesavond.

De opkomst van de avonden is zeer divers. We hebben enkele avonden
gehad met 6 mensen maar hebben ook enkele avonden met 12 mensen
in de woonkamer gezeten. De éne keer komen er wel vrienden en/of
vriendinnen mee de andere keer zijn het alleen tieners uit onze kerk.
Als leiding hebben we tijdens de evaluatie besproken dat de opkomst
minstens 6 tieners moet zijn. Alle leiding is die avond stand-by maar
maken onderling de beslissing (afhankelijk van de opkomst) hoeveel
leiding er die avond aanwezig is.

Wij willen zeker het seizoen vol maken en hebben daarom alweer diverse
avonden staan. 22 februari zouden we gaan zwemmen maar door een te
lage opkomst hebben we dit helaas af moeten zeggen.

We gaan een nieuwe poging doen op 22 maart om met elkaar het
zwembad in te duiken. Vervolgens houden we een gezellige avond in de
kerk op 26 april, we gaan wederom een gezellig filmavond houden.
We zullen die avond ook rekening houden met Koningsnacht.
(wij organiseren voor Koningsnacht verder geen activiteiten)
24 mei houden we een gezellige spelletjesavond of zoeken de buitenlucht
op. Onze slotavond wordt gehouden op 28 juni. (hetzelfde weekend als
Provider). Wat we die avond gaan doen houden we nog even geheim.

Mochten er ouders zijn die nog vragen en/of opmerkingen hebben wij
staan altijd klaar om te luisteren. Wij hopen er een gezellig laatste deel
van het seizoen van te maken.

Met vriendelijke groet,
Erwin, Remy, Christyjan en Miranda (06-22860806)



22

P.S. mocht u nog een leuke naam voor onze groep weten dan horen wij
deze graag.
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Sundays

Op zondag 17 februari hebben wij weer een
bijeenkomst gehad. Eerst hebben we gezamenlijk
pasta gegeten. Daarna zij we in gesprek gegaan met
Bert en Marja Kwast.
Eerst hebben we van beiden gehoord waar ze
geboren en opgegroeid zijn en hoe ze samen zijn
gekomen. Dat het best ingewikkeld was om Katholiek
te zijn en een Protestant vriendje te hebben.
Daarna zijn we inhoudelijk ingegaan op wat Geloven is. Hoe zien zij hun
geloof? Wat vinden zij in De Ark? Hoe kijken wij tegen De Ark aan?
Wat zien wij als Kracht van De Ark. En hoe zit het nu met de vrijblijvendheid
die we waarderen, maar tevens onze zwakte is?

We kwamen tot de conclusie dat het best lastig is om te beschrijven hoe je
gelooft. Wat geloof je nu eigenlijk en hoe verwoord je dat naar anderen toe.
Het kan een stukje gevoel zijn of een stukje praktische tips voor je dagelijks
leven. Eigenlijk spelen allerlei factoren een rol. We vertrouwen op God. We
vertrouwen erop dat er na onze dood iets is. Maar hoe we dat moeten of
kunnen zien, vinden we lastig om te benoemen.

De Ark is een mooie gemêleerde gemeenschap met mensen van
verschillende komaf. We vinden het belangrijk dat er omgezien wordt naar
elkaar. Dat we een praatje maken met nieuwe mensen. Dat we samen een
gemeenschap mogen zijn. Soms is dat ook best lastig, omdat je dit niet altijd
ziet.

Een aantal uit de groep gaf aan dat het leren kennen bijdraagt aan een fijn
gevoel binnen de gemeente. Zeker gemeenteleden die aangesloten zijn bij
ons aan tafel, zijn bekende gezichten geworden. Het geeft een meerwaarde
om deze mensen weer te ontmoeten tijdens het koffie drinken.

Het was een leuke interessante bijeenkomst waar we met elkaar van
gedachten hebben mogen wisselen.

Onze volgende bijeenkomsten zijn 17 maart en 14 april.
Ik hoop jullie allemaal weer te zien.

Groetjes namens de groep,
Esther Eijkelboom
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Samen koken en eten
Gglas organiseert op 17 maart
vanaf 15 uur een Italiaanse
middag. Met elkaar koken we een
Italiaanse maaltijd, die we daarna
natuurlijk samen gaan nuttigen.
Onder het genot van Italiaanse
muziek en een hoop gezelligheid. Om goed te kunnen inschatten wat we
aan inkopen nodig hebben, vragen we jullie je op te geven voor 13 maart
bij Heleen Schrier. (Heleen.schrier@outlook.com)

Met vriendelijke groet,
Heleen Schrier

Liederen van Passie en Pasen

Een bijzondere avond op maandag 15 april, van
20.15 tot 22.00 uur in De Ark, met Erick Versloot en
Murielle van Diepen

Dichterbij het lied

Schatgraven in het liedboek

Op zoek naar parels in de schat der eeuwen

Muziek, samenzang, poëzie en overdenking....

Een mooie manier om je voor te bereiden op het Paasfeest is door muziek
te luisteren, verhalen te horen en samen te zingen.
Wat heeft mensen bewogen om het geheim van Pasen te verwoorden en
op muziek te zetten?
Wat willen ze ons nu vertellen?
Wanneer je zo’n verhaal eenmaal kent, gaat een lied meer voor je leven,
zing je het bewuster, beleef je het meer intens, klinkt het voorgoed anders.

Murielle van Diepen zal samen met predikant-muzikant Erick Versloot uit
Woerden met inleidende en meditatieve notities over zingen aan de hand
van een aantal liederen ons meenemen door de tijd.
Met passie, bewogenheid en humor.
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We krijgen letterlijk en figuurlijk een beeld van dichters en componisten en
zullen de geschiedenis van het ontstaan van een lied horen en soms ook
welke geschiedenis een lied later in mensenlevens heeft geschreven.
Zo zullen we met elkaar schatgraven naar parels in het liedboek
En uiteraard zullen we de liederen daarna ook met elkaar zingen!

Bert Kwast

Taizé 2019

De aanmeldingen zijn binnen. Dat betekent dat we
onze acties kunnen gaan plannen.
Er zijn een aantal bekende acties en een aantal
nieuwe acties om onze reis te helpen bekostigen.

10 maart Taartenbak actie
Zondag 10 maart zullen we de bekende taartenbak actie organiseren.
Er zullen door de groep, verschillende soorten taarten/cakes/boterkoeken
worden gebakken. Na de dienst kunt u een stukje kopen om onze reis te
helpen bekostigen.
Als u een stukje taart voor thuis wilt meenemen, vragen wij u alvast een
bakje mee te nemen, zodat we daar de taart in kunnen doen. Zo helpt u
ons en bent u gelijk milieubewust bezig.

21 april Paasontbijt
Ook dit jaar zullen wij weer het Paasontbijt verzorgen. Wat is er nu fijner
dan na de avonddienst van zaterdag niet te hoeven zorgen voor ontbijt?
U kunt zo gelijk aanschuiven en wij zorgen voor het Paasontbijt voor u en
uw gezin. Aansluitend aan het ontbijt zal er een collecte zijn. Deze collecte
zal voor onze reis bestemd zijn.

Flessenactie:
Een nieuwe actie dit jaar is, dat u lege (statiegeld) flessen kunt inleveren
in de kerk. Bij de hoofdingang bij de wasbak zal een container staan
waarin u lege statiegeldflessen/bierflesjes in kratten kunt deponeren. Wij
zullen de flessen wegbrengen naar de winkel en zo hebben we gelijk een
bijdrage voor onze reis.
Het inleveren van lege flessen is mogelijk vanaf 10 maart tot en met 19
mei. Daarna is het niet meer mogelijk om lege flessen in te leveren.
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Vaartocht op de Molenpolder 13 april en 18 mei:
Deze actie is ook nieuw. Wij hebben het geluk een boswachter in onze
groep te hebben die een vaartocht kan organiseren.
Vaar met ons mee door de Molenpolder, in dit unieke stille landschap
onder de rook van Utrecht kom je tot rust en geniet je van het uitzicht.
Met de boot varen we langs de geschiedenis van dit oude veengebied.
Vroeger werd hier veen opgebaggerd en te drogen gelegd. Hierna werden
er turven van gestoken voor in de kachel. Hierdoor ontstonden de
legakkers en petgaten en heeft dit vechtplassen-gebied zijn
karakteristieke patroon gekregen. Als we een beetje stil zijn onderweg
zien we misschien nog wat reeën of een purperreiger. Ook maken we
kans om de vleesetende zonnedauw te zien. Onderweg stappen we uit
om een klein stukje te lopen over drijvend land, een unieke ervaring!
Onderweg zorgen wij voor een bakje koffie of thee met iets lekkers.

Er word gevaren op 13 april en 18 mei. Per keer kunnen er 15 personen
mee. Kosten bedragen € 10,- per persoon. Om 13.00 uur is het vertrek
vanaf De Ark. Rond 16.30 uur hopen we daar weer terug te zijn.
Opgeven kan op de inschrijflijsten na een dienst of per mail via
esther.eijkelboom@hotmail.com.

Minder-valide kunnen eventueel overleggen met Remy via: 06-42698276
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Sponsoring
Ook sponsoring is dit jaar weer mogelijk. Daar zijn wij heel erg blij mee.
U kunt een (eenmalig) bedrag sponsoren voor een onderdeel van onze
reis. Het is natuurlijk veel leuker om iets specifieks te sponsoren, dan
zomaar iets te geven.
Voorbeelden van onderdelen van de reis zijn:

 Een etentje in Cluny (± € 200,-)
 Mac Donalds op de terugweg (± € 150,-)
 Een tank benzine (€ 10,- tot € 80,-)
 Een ijsje voor de groep (± € 50,-)
 Tolwegen (± € 20,- per auto)

Mocht u zelf nog ideeën hebben, kunt u daarvoor natuurlijk ook sponsoren
met vermelding waar het gesponsorde bedrag voor bedoeld is.

Wij hopen met deze acties het benodigde geld op te halen om zo onze
reis te kunnen bekostigen. Wij hopen op uw steun te mogen rekenen.

Namens de Taizé groep,
Esther Eijkelboom

De ouderenmiddagen in maart en april 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 18 februari
2019 achter de rug. Op deze middag hebben we genoten van de
voordracht van ons gemeentelid Jeroen Vink. Die wist zijn passie over
zweefvliegen over te brengen op ons gehoor met een mooi en boeiend
verhaal en filmpjes over vliegen met gemeenteleden van Jong Belegen.
Bij zweefvliegen komt heel wat kijken aan voorbereidingen en opleiding.
Maar dan kun je zonder motor letterlijk ver komen.

De daarop volgende ouderenmiddag is op dinsdag 19 maart 2019 met
ons gemeentelid Wilco van Wensveen. Vanwege zijn werkschema is deze
ouderenmiddag op dinsdag en in de kerkzaal. Hij gaat weer met ons
bewegen, net zoals goed een jaar geleden.
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Noteert u ook al vast de ouderenmiddag op maandag 15 april 2019 met
ons gemeentelid Gerard van der Linden.

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.
Alle oudere gemeenteleden en belangstellenden heten wij dus ook het
seizoen 2018-2019 van harte welkom op onze ouderenmiddagen in de
De Ark, ook degenen die er nog niet eerder bij waren en ook gasten zijn
van harte welkom!
Voor vervoer kan worden gezorgd, belt u in dat geval tijdig met Henk
Vink, tel. 06-22324775.

Van harte welkom! Wij hopen u te ontmoeten in De Ark.
Namens de voorbereidingsgroep ouderenmiddagen,

Jan Boonstra
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Mediteren in de Ark van Reeuwijk - Brug

Veel mensen zijn tegenwoordig op verschillende manieren bezig met
mediteren. Om te onthaasten, om innerlijke rust te vinden, om tot stilte te
komen. Vaak wordt mediteren geassocieerd met allerlei Oosterse
methoden, de laatste jaren vaak aangeduid met de term Mindfulness.
Echter ook in de christelijke en vaak monastieke tradities is mediteren een
oude weg en zijn er verschillende vormen.

Christelijke meditatie
Bij christelijke meditatie spreekt men niet zo zeer over Mindfulness, maar
eerder over ‘vacare’ (Deo) een oude term uit het kloosterleven. Kick Bras
legt dit uit als vrij zijn voor God, vrij zijn voor jezelf en vrij zijn voor een
ander. Het gaat om een innerlijk vrijheid. Deze innerlijke vrijheid, deze
Vacare, leidt tot mildheid, openheid, aandacht en vrede.

Natuurlijk wordt er ook gezocht naar (innerlijke) rust, maar ten diepste
vinden we die bij God. Zoals kerkvader Augustinus het al zei: “Onrustig is
ons hart, totdat het rust vindt bij God.” Mediteren is ook ‘ontvankelijk
worden’. Tot rust komen en open staan. Niet straks, maar nu. Een
houding van luisteren, van ontvangen, een innerlijk stil worden voor God.
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Lectio Divina

Een specifieke meditatie-vorm uit de Benedictijnse traditie, is de zogenaamde
‘Lectio Divina' Letterlijk betekent dit het goddelijk of het geestelijk lezen van
de Bijbel. De lectio is een oude weg om tot dieper meditatief verstaan van een
tekst te komen. Een spirituele manier van Bijbellezen. En dan gaat het niet
alleen om de betekenis van een tekst in het algemeen, maar vooral ook wat
die tekst jou zegt, dat wat jij mag ontvangen.
We zitten op het podium in de kerkzaal rondom een icoon.

Het is mogelijk om op de grond te zitten. Er zijn een paar bankjes, maar u
kunt ook een eigen bankje of meditatiekussen meenemen. Zitten op een stoel
is ook mogelijk. Sommigen vinden een dekentje prettig als het wat kouder
buiten is.

Na een korte inleiding is er een meditatie. Na deze meditatie volgt de Lectio
Divina, als een methode van spiritueel Bijbellezen. De avond wordt besloten
met een kort avondgebed.

In stilte komen wij de kerkzaal binnen en gaan we naar buiten.

De avonden worden geleid door een aantal vrijwilligers die vanuit eigen
professie ervaring hebben met meditatie.

Iedereen is van harte welkom. Deelname is gratis. Opgave is niet
noodzakelijk. U kunt vrijblijvend een keer komen ervaren wat meditatie voor u
kan betekenen.

Waar : De Ark van Reeuwijk
Kerkestuk 1, Reeuwijk

Tijd: 20.00 uur - 21.00 uur

Data komend seizoen:

25 februari 2019
25 maart 2019
29 april 2019

Wil je eerst even contact met ons hebben?
Mail naar : ineke.groenendijk@gmail.com
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Mo(nu)mentje - Bas

Het was niet erg mooi weer die vrijdag in februari. Wel droog en warm
voor de tijd van het jaar, maar slechts een enkel straaltje zon. Wel al
bloeiende krokussen en narcissen, zingende vogels en uitlopende bomen.
Toch waren we droevig gestemd toen we over de paden liepen. We waren
op weg naar het graf voor Bas, die een week eerder was overleden.

We leerden Bas een jaar of tien geleden kennen. Hij was bewoner van het
huis in Oudewater waar ook onze dochter Anne ging wonen. In korte tijd
waren ze bevriend en meer, zeker omdat ze allebei werkten in het
restaurant Abrona. En toen er een dubbele kamer vrij was in de boerderij
in  Benschop verhuisden ze er samen naar toe. Op boerderij De Vos
wonen 12-15 mensen met begeleiding, al naar gelang noodzaak.
Langzaam groeiden ze naar elkaar, en in 2013 zijn ze getrouwd. Leuke,
spannende, maar soms ook moeizame jaren volgden. De laatste jaren
gingen ze ook samen op vakantie naar een geheel verzorgd hotel of naar
een huisje op een vakantiepark.

Bas was een verzamelaar (tot wanhoop van zijn moeder), een liefhebber
van Mr. Bean, af en toe een pilsje, mooie en snelle auto’s (in één
oogopslag herkende hij merk en model van een auto),  Feyenoord  en
rustige gezelligheid. Hij was geen prater, en als hij wat zei moest je goed
luisteren. Maar hij hield alles nauwlettend in de gaten, en vergat noch de
tijd, noch de afspraken in de agenda.
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Hij was vaak bezorgd om anderen, en wilde waar mogelijk een handje
toesteken. Als je vroeg hoe het met hem ging, was het standaardantwoord
Goed hoor. Hij klaagde nooit.
Ook niet toen het anderhalf jaar geleden minder met hem ging, en hij in
het ziekenhuis onderzocht moest worden: vermoeid, geen fut, dikke benen
en kortademig. Hij bleek een zeldzame aandoening te hebben. De artsen
schreven medicijnen voor, maar telkens moest hij weer opgenomen
worden. Zo ook vlak na de verjaardag van zijn vrouw. Dit bleek de laatste
keer te zijn.

Tot het laatst bleef hij heel betrokken bij zijn omgeving. Vanaf zijn bed in
het ziekenhuis gaf hij aan hoe hij in april zijn 40ste verjaardag wilde vieren,
en wat iedereen daarvoor moest klaarmaken. Hij verexcuseerde zich bij
zijn vrouw Anne, omdat die een avondje film kijken met een vriendin had
afgezegd om aanwezig te zijn.

Op de uitnodiging voor zijn herdenkingsdienst wordt hij gekenmerkt als
lief, dapper, zorgzaam, trouw, puur, meelevend, onmisbaar en sterk.
Een monument zal er niet voor hem worden opgericht, maar velen zullen
meer dan eens een moment stil staan bij de betekenis die deze
buitengewone man had in hun en ons leven.

Kees van der Does

P.S. - Onze dank voor de vele blijken van medeleven.
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Huispaaskaarsen

In aanvulling op het eerdere bericht in Arkade
nummer 1 wil ik nog herinneren aan de
mogelijkheid huispaaskaarsen te bestellen.
Daarvoor hangt er een intekenlijst in de
tussenzaal van De Ark aan de wand.
Vanwege het tijdstip van Pasen en de tijd nodig
voor het verwerken van de bestellingen is
bestellen nog mogelijk tot en met zondag 10
maart 2019.

Met hartelijke groet,
Jan Boonstra

Verslag gemeenteavond 22 januari 2019

Op 22 januari 2019 was het dan zo ver dat de kerkenraad een voordracht
kon doen aan de gemeente om te voorzien in de vacature die met het
vertrek van ds. David was ontstaan. De beroepingscommissie had
unaniem een keuze gemaakt voor de meeste geschikte kandidaat,
Murielle van Diepen. Inmiddels een bekend en vertrouwd gezicht in onze
gemeente. Maar ook een verrassende keuze, omdat Murielle nog bezig is
met haar studie en daardoor nog niet beroepbaar.

Ongeveer 90 gemeenteleden waren aanwezig en een aantal
gemeenteleden had zich vooraf afgemeld bij de kerkenraad, veelal onder
vermelding van steun voor de in de aankondiging vermelde voordracht
van Murielle.

Bert Kwast, voorzitter van de kerkenraad, opent de vergadering en heet in
het bijzonder welkom onze consulent, Bram Tack, predikant  van de
Protestantse Wijkgemeente Emmaüs te Bodegraven, die sinds de zomer
verbonden is aan onze gemeente en ook het komend jaar nog actief zal
zijn als consulent, totdat we definitief een nieuwe predikant hebben.
Bert gaat voor in gebed en aansluitend zingen we met elkaar
Lied 280: 1, 2, 3 en 4,  “De vreugde voert ons naar dit huis…”
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Vervolgens vertelt Annette Knol, voorzitter van de beroepingscommissie,
over het beroepingswerk. Hiervoor maakt zij gebruik van een powerpoint
presentatie. De beroepingscommissie bestond uit een brede afspiegeling
van de gemeente. De commissie is 15 keer bij elkaar geweest. In totaal
heeft de beroepingscommissie 19 reacties ontvangen. Met 9 kandidaten
zijn gesprekken gevoerd. Bij 2 kandidaten is de commissie gaan ‘horen’,
inclusief nagesprek. Eén van deze kandidaten trok zich daarna terug uit
de procedure. De beroepingscommissie heeft vervolgens in overleg met
Bram Tack zich gebogen over de vraag of het nodig was om de procedure
van het horen met reserve kandidaten aan te gaan. Vanwege de positieve
ervaringen met de overgebleven kandidaat in de sollicitatie, het horen en
het nagesprek, en de hierdoor verworven unanieme steun voor de
overgebleven kandidaat, is besloten om dit niet te doen. Hierdoor kon het
beroepingsproces vlot afgerond worden met de voordracht van Murielle
aan de kerkenraad.

Annette schetst tijdens haar presentatie ook de achtergrond van Murielle
m.b.t. de door haar gevolgde opleidingen, arbeidsverleden, studie
theologie, persoonlijke geloofsontwikkeling en haar persoonlijke leven.
Murielle is getrouwd met Rien Fraanje en samen hebben zij twee
kinderen, Marise en Marnix. Het gezin woont in Gouda.

Vervolgens geeft Bert een toelichting op de contractafspraken met
Murielle.

Begin december deed de beroepingscommissie een voordracht aan de
kerkenraad. De kerkenraad  heeft de voordracht unaniem overgenomen.
Maar de vraag was ook: hoe verder? Immers, iemand die niet is
afgestudeerd kun je niet beroepen. De kerkenraad is met het volgende
voorstel gekomen:

1. Tot 1 juli 2019 gaan we verder met Murielle op basis van huidige
afspraken.

2. Na 1 juli 2019 is er meer ruimte bij Murielle en gaan we met haar
een verbintenis aan van 0,4 fte kerkelijk medewerker.

3. Na het afstuderen ronden we het beroepingsproces af en vragen
we approbatie aan het breed moderamen van de classis.
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Bert heeft de classispredikant Julia van Rijn geconsulteerd, zij kon zich
vinden in het proces.
Zij deed ook een ernstig appèl aan de gemeente om Murielle
daadwerkelijk de gelegenheid te geven om af te studeren, iets waar we
zeker alert op moeten zijn.

Het voorstel van de kerkenraad is om Murielle op 10 februari 2019 te
bevestigen als kerkelijk medewerker in de Ark. Tot juli gaat Murielle 4 x
voor in diensten en zal zij net als nu het crisispastoraat verzorgen.
Ook is afgesproken dat Murielle 2 weeksluitingen in de Reehorst zal
verzorgen. Daarnaast zal Murielle de begeleiding van Sundays op zich
nemen. Verzoeken om Murielle in te schakelen verlopen via de pastorale
ouderlingen of het moderamen. Na 1 juli 2019 kunnen we komen tot een
intensievere samenwerking met Murielle, 50% van de vacatureplaats.
Dat betekent 0,4 fte. Murielle zal na de zomer dus 2 dagen in de week
beschikbaar zijn voor onze gemeente. Na het afstuderen zullen we een
beroep op Murielle uitbrengen om haar als predikant te verbinden aan
onze gemeente en daarmee het beroepingsproces formeel afronden.

Na deze uiteenzetting van Bert over de voorgestelde invulling van de
werkzaamheden van Murielle schetst Bram Tack zijn ervaringen met het
beroepingsproces. Bram legt uit dat hij als consulent in beeld is gekomen
op basis van zijn contacten met Jan Boonstra in de werkgroep pastorale
zorg bij rampen van de gemeente. Bram heeft een column op Rebonieuws
waar gemeenteleden hem mogelijk van kennen. Bram zal begin juli
voorgaan in de Ark.
Een consulent is een adviseur. Dat wil zeggen, hij adviseert over het
proces. Niet over de vraag wie het moet worden. De consulent kijkt of de
beroepingscommissie de juiste stappen zet, en of  iedereen recht gedaan
wordt in het proces. Bram heeft wat hij heeft meegemaakt en gezien in de
beroepingscommissie, gekwalificeerd als open en zorgvuldig met een
goede leiding. Elke opmerking kon gemaakt worden en elke vraag kon
gesteld worden. Er was ruimte voor ieders inbreng. Bram wil graag een
compliment maken aan de BC en de KR, waarop vanuit de
gemeenteleden gereageerd wordt met spontaan applaus.
Tenslotte geeft Bram aan dat Murielle een prachtig CV heeft en dat de Ark
een betrokken, plezierige, warme en gelovige werkomgeving is/zal zijn
voor Murielle.
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Vervolgens krijgen gemeenteleden de gelegenheid om vragen te stellen.
De volgende vragen worden gesteld (met antwoorden):

 Wat is de verwachte einddatum van Murielle’s studie? Dit is februari
2020 (deo volente).

 Is het onderwerp oecumene aan de orde gekomen? Dit is in het
sollicitatieproces bij alle kandidaten aan de orde gekomen. Murielle
staat positief tegenover oecumene in brede zin.

 De bevestiging als kerkelijk medewerker lijkt op de bevestiging als
ambtsdrager. Betekent dit dat Murielle ook lid wordt van de
kerkenraad? Murielle zal de stukken van de kerkenraad ontvangen,
maar voorlopig niet deelnemen aan de vergaderingen. Na 1 juli als ze
een 0,4 fte aanstelling zal krijgen, bespreken we of aanwezigheid bij
kerkenraadsvergaderingen gewenst is. We gaan uit van een
groeimodel.

De bevestiging op 10 februari is daarmee met name een formaliteit met
een ceremonieel karakter en het markeren van een moment van
verbintenis tussen Murielle en de Ark
.
 Kunnen we dit besluit kerkrechtelijk nemen? Moeten we in februari

2020 opnieuw formeel een gemeenteavond organiseren om het
beroep te formaliseren? Ja, we moeten na het afstuderen van Murielle
als gemeente formeel een beroep op haar uitbrengen. We schorten
het werk van de BC dus formeel op. Over een jaar zal de kerkenraad
de gemeente opnieuw bij elkaar roepen om de besluitvorming rond het
beroep af te ronden.

 Waar gaat Murielle wonen? Murielle heeft de pastorie samen met haar
gezin bezichtigd.  Zij heeft besloten om in Gouda te blijven wonen.

 Het college van kerkrentmeesters zal met een voorstel komen over
hoe we met de pastorie zullen omgaan in de toekomst.

Murielle heeft wel te kennen gegeven dat zij graag beschikking wil hebben
over een werkruimte in Reeuwijk. Het college van kerkrentmeesters zal
hiervoor een voorstel ontwikkelen.

 De advertentie bood kennelijk ruimte voor niet-afgestudeerden om te
reageren. Het is een toevalligheid dat Murielle in het proces is
meegenomen.
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 Hadden we meer kandidaten kunnen hebben als we de vacature
opengesteld hadden voor andere studenten? We hebben hier niet van
tevoren op ingezet. Murielle heeft pas gesolliciteerd in de eindfase.
Dat was mede omdat gemeenteleden haar gestimuleerd hebben om te
solliciteren. Murielle heeft deelname aan het proces serieus
overwogen en pas gereageerd na overleg met het moderamen over
draagvlak voor haar sollicitatie.

Hierna taxeert Bert de stemming in de zaal. Er zijn geen tegenstemmen
gehoord. Bert vraagt of we bij acclamatie het voorstel van de kerkenraad
kunnen goedkeuren?
Antwoord van de gemeenteleden: jazeker, de voordracht wordt met
applaus aanvaard.
Bert stelt voor om een korte pauze te houden en daarna Murielle te
ontmoeten.

Na de pauze maken Murielle en Rien hun opwachting. De stemming is
feestelijk, warm en verwelkomend.

Bert overhandigt Murielle een bos bloemen en Murielle spreekt enkele
woorden tot de aanwezigen. Zij is dankbaar voor deze stap, die de Ark en
haarzelf dichter bij elkaar brengt op weg naar een volwaardig beroep.
Murielle ervaart ruimte en vertrouwen binnen de gemeente en ziet uit naar
de samenwerking in de komende tijd.

Tenslotte dankt Bert de beroepingscommissie voor het gedane werk en
onderstreept dit door het overhandigen van een bos bloemen aan
Annette, voorzitter beroepingscommissie.

Na een gezellig hapje en drankje komt deze bijzondere gemeenteavond
tot een einde.

Joke Timmers
scriba, secretaris beroepingscommissie
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DE GOUDSE SCHOUWBURG
Je bent van harte uitgenodigd op maandag 8 april 2019.
Inge Philips en Beatrice de Graaf bevragen elkaar over hun vakgebieden
Terrorisme en Cybercrime

Deze avond mag je niet missen. Laat je meenemen in een mooi programma
waar deze twee vooraanstaande sprekers elkaar interviewen over thema's als
terroristische aanslagen en internetcriminaliteit. De opbrengst gaat naar het
goede doel Preventie van Kindhuwelijken in Pakistan, een samenwerking van
onze Soroptimistclub Gouda e.o  en Oxfam Novib.

Aanvang: vanaf 19.30 uur
Entree: € 25,- pp inclusief een welkomst- en pauzedrankje
Aanmelden: goudseschouwburg.nl

Inge Philips-Bryan, Director Cyber Risk Services bij Deloitte.
Inge Philips richt zich op het adviseren en implementeren van een solide
cyber security strategie voor de top 40 bedrijven in Nederland. De afgelopen
twintig jaar heeft zij gewerkt bij de AIVD en de Politie. Haar werkterrein
omvatte o.a. nucleaire proliferatie, terrorisme, witwassen en high Tech crime.
Haar laatste positie was Plaatsvervangend Hoofd van de Nationale
Recherche.

Beatrice de Graaf, Hoogleraar aan de universiteit Utrecht.
Beatrice de Graaf onderzoekt als hoogleraar Geschiedenis van Internationale
betrekkingen & Mondiaal bestuur de geschiedenis van terrorisme, oorlog en
geweld – en is vooral geïnteresseerd in de strijd daartegen. Ze staat bekend
als een wetenschapper die wetenschap, politiek, praktijk en maatschappij
weet te verbinden. Ze treedt regelmatig op als terrorisme-expert. Zeer
abstracte concepten weet ze te vertalen naar praktische discussie zonder
daarbij de wetenschappelijke nuance uit het zicht te verliezen.

Bestrijden van terrorisme en cybercrime: Mission (Im)Possible?
Meer dan ooit is er angst voor terrroristische aanslagen.
Cybercrime-internetcriminaliteit blijft maar groeien en maakt momenteel naar
schatting 50% uit van alle misdrijven. Hoe moeten we deze ontwikkelingen
zien en hoe moeten en kunnen we ze bestrijden?

De opbrengst is voor het goede doel: “preventie van kindhuwelijken in
Pakistan', waarvoor Soroptimistclub Gouda e.o. samenwerkt met Oxfam
Novib.
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Leesrooster maart-april

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

10-16 maart
zondag: Psalm 49
maandag: Jeremia 6:1-15
dinsdag: Jeremia 6: 6-30
woensdag: Psalm 127
donderdag: 2 Timoteüs 1:1-10
vrijdag: 2 Timoteüs 1:11-18
zaterdag: 2 Tomiteüs 2:1-13

17-23 maart
zondag: Psalm 52
maandag: Leviticus 1:1-9
dinsdag: Leviticus 1: 10-17
woensdag: Leviticus 2:1-10
donderdag: Leviticus 2:11-16
vrijdag: Leviticus 3:1-5
zaterdag: Leviticus 3:6-11

24-30 maart
zondag: Leviticus 3:12-17
maandag: 2 Timoteüs 2:14-26
dinsdag: 2 Timoteüs 3: 1-9
woensdag: 2 Timoteüs 3:10-17
donderdag: 2 Timoteüs 4:1-8
vrijdag: 2 Timoteüs 4:9-22
zaterdag: Leviticus 4:1-12

31 maart-6 april
zondag: Leviticus 4:13-21
maandag: Leviticus 4:22-26
dinsdag: Leviticus 4:27-35
woensdag: Leviticus 5:1-13
donderdag: Leviticus 5:14-26
vrijdag: Leviticus 6:1-16
zaterdag: Leviticus 6:7-11

7-13 april
zondag: Psalm 59
maandag: Hosea 1:1-9
dinsdag: Hosea 2:1-9
woensdag: Hosea 2:10-25
donderdag: Hosea 3:1-5
vrijdag: Hosea 4:1-11
zaterdag: Hosea 4:12-29
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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 Woubrechterf 48 Waddinxveen 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


