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Taizé lied

Net als de vorige stukjes die ik verzorgde, wil ik ook deze keer een lied
onder de aandacht brengen.
Inmiddels ben ik al heel wat keren in Taizé geweest. Volgens mij een keer
of zeven. Eerste jaren als deelnemer, maar de laatste jaren als
organisator en begeleider.
Nog steeds blijft het een ontzettende mooie en rustgevende plek. Een
stukje bezinning en weer opladen voor het toch wel drukke leven thuis.

Taizé staat ook wel bekend om het herhalen van liederen. Maar er is een
lied dat niet herhaald wordt; het `Onze Vader`, oftewel lied 145 in het
Taizé boekje. Voornamelijk in de ochtenddiensten, richting het eind van de
dienst, zingen ook zij het onze vader. Een iets andere versie, maar
meerstemmig een prachtig lied. Persoonlijk is dat ook één van mijn
favoriete liederen.

Als je bij YouTube "Taizé Our Father" opzoekt, kom je het lied tegen.
Zeker een aanrader om eens te luisteren.

Groetjes,
Esther Eijkelboom
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29e jaargang nr 6 september-oktober 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.

15 september 09.30 Dertiende zondag van de zomer (groen)
Startzondag, welkom voor koffie vanaf 08.45 uur
Voorganger: drs. M. van Diepen
Ouderling: hr. B. Kwast
Diaken: mw. T. Lavies
Collectant: Femke Hop
Collecten: 1. Start nieuwe jaardoel: Kerk in Syrië

2. Kerk
Koster: hr. G. Schouten
Muziek: hr. A. Bakker
Beamer: hr. H. Bruining
Nevendienst: mw. J. Klomp
Koffiedienst: mw. T. van Urk en mw. G. Bakker
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

22 september 09.30 Eerste zondag van de herfst (groen)
Voorganger: drs. A. Z. de Velde Harsenhorst, Leusden
Ouderling: hr. J. Boonstra
Diaken: hr. T. van Eekelen
Collectant: Femke Hop
Collecten: 1. Inloophuis Domino

2. Pastoraat
Koster: mw. J. Vermeulen
Muziek: hr. M. Spits
Beamer: hr. B. Kwast
Nevendienst: mw. C. Meeuse
Koffiedienst: mw. T. van Vuuren en mw. N. van Loo
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Bloemendienst: mw. J. Eijkelboom 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

29 september 09.00 Tweede zondag van de herfst (groen)
Oecumenische viering in Reeuwijk-Dorp
Voorganger: ds. J.P. Koning en RK voorganger
Ouderling: hr. D.-J. Knol
Diaken: mw. T. Lavies
Collecten: in overleg oec. werkgroep.
Muziek: m.m.v. kinderkoor
Nevendienst: mw. D. Griffioen met RK kinderwoorddienst
Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
Provider: er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

6 oktober 09.30 Derde zondag van de herfst (groen)
Israëlzondag
Voorganger: drs. A. Z. de Velde Harsenhorst, Leusden
Ouderling: hr. P. Verheij
Diaken: mw. T. Kwakernaak
Collectant: Jelle Hop
Collecten: 1. St. Op gelijke voet

2. Pastoraat
Koster: hr. M. ten Haaf
Muziek: hr. T. Alders
Beamer: hr. A.-J. Wagensveld
Nevendienst: hr. J. Groenendijk
Koffiedienst: hr. F. en mevr. A. van den Heuvel
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 oktober 09.30 Vierde zondag van de herfst (groen)
Voorganger: ds. L. Meiling, Amsterdam
Ouderling: mw. C. Bos
Diaken: hr. S. Kwakernaak
Collectant: Maartje Homan
Collecten: 1. Gouds hospice

2. Diaconie
Koster: hr. F. van den Heuvel
Muziek: hr. A. Bakker
Beamer: hr. J. Schippers
Nevendienst: mw. M. Hop
Koffiedienst: hr. P. Verheij en mw. H. Schrier
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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

20 oktober 09.30 Vijfde zondag van de herfst (groen)
Voorganger: hr. N. Noorland, Nieuwerbrug
Ouderling: mw. J. Timmers
Diaken: hr. T. van Eekelen
Collectant: Robin van Loo
Collecten: 1. Open Doors

2. Kerk
Koster: hr. G. Schouten
Muziek: hr. J. Kooiman
Beamer: hr. J. Burger
Nevendienst: mw. M. Homan
Koffiedienst: hr. F. en mw. A. van den Heuvel
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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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 dat aan de redactie
doorgeven. Over een aantal van de hieronder kort aangekondigde
activiteiten vindt u elders in dit nummer meer informatie.

zondag 15 september v.a. 8.45 uur Koffie, kerkdienst, lunch *
zondag 15 september Start kledinginzameling

Dorcas *
maandag 16 september 14.30 uur Ouderenmiddag met Paul

Kaars, van Kaars Koffie *
donderdag 19 september 10.00 uur Leerhuis *
dinsdag 24 september 20.00 uur Gespreksgroep

‘Samen op Zoek’ *
woensdag 9 oktober 20.00 uur ZinSpelen met

Stevo Akkerman *
donderdag 10 oktober 10.00 uur Leerhuis *
zondag 13 oktober 18.00 uur Sundays startactiviteit *
maandag 21 oktober 14.30 uur Ouderenmiddag met

Kees van der Does *
zaterdag 26 oktober 13.00 uur De Ark, uitzoeken kleding

t.b.v. Dorcas *

* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer

Kopij-inleverdata Arkade

7 oktober
4 november
2 december

Verschijningsdata Arkade

17 oktober
14 november
12 december

Inleveren voor Arkade:
Kopij (uiterlijk op de inleverdatum voor 10.00 u) 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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Van de hand van de toekomstig predikant

Op het moment dat ik dit schrijf is het nog volop zomervakantie. Als gezin
hebben we heerlijke weken in Noord-Engeland en Schotland achter de
rug. We hebben genoten van het landschap, Harry Potter-dingen zoals
een ritje met de Zweinstein express, Schots voetbal bij Celtic en van de
reis naar en het bezoek aan het bijzondere eiland Iona. En nu maak ik me
op voor de start van het nieuwe seizoen. De komende tijd bestaat voor
mij, naast uiteraard het gezin, uit twee belangrijke delen: gemeentewerk
en studie.

Om maar met dat laatste te beginnen: er staan me nog twee vakken te
wachten waarvoor ik colleges moet volgen en papers moet schrijven. Mijn
stage bij de Lutherse Kerk in Woerden loopt bovendien door tot
november; ik moet er nog één stageproject doen. En daarbij en daarna
zijn er nog seminariecursussen, waaronder de cursus ‘De theoloog wordt
predikant’ (dan gaat het dus echt gebeuren!). Als alles goed gaat ben ik
dan in februari of maart klaar met de opleiding aan de PThU. En dan moet
ik nog een zogenaamd colloquium doen om toegelaten te worden als
predikant tot de PKN. Dat neemt nog enkele weken in beslag. Dus u ziet:
het eind is in zicht, maar er zijn nog wat hordes te nemen.

Dat neemt niet weg dat ik inmiddels al meer taken in de gemeente op me
neem. Zoals u weet ga ik al geregeld voor en ben betrokken bij het
(crisis)pastoraat en Sundays. Nieuw is dat ik sinds 1 juli voor 40% ben
aangesteld als kerkelijk medewerker. Dat betekent dat ik ongeveer 15 uur
per week beschikbaar ben. Met de kerkenraad heb ik afgesproken dat ik
me in de extra tijd vooral intensiever richt op de jeugd, aansluit bij de
vergaderingen van de kerkenraad om zo mee te denken over visie en
beleid en nader ga kennismaken met mensen binnen en buiten de
gemeente.

Dat kennismaken begint natuurlijk bij u, de leden van de gemeente. Het is
mijn grote wens om de komende tijd velen van u te ontmoeten en te
spreken. Daarvoor heb ik iets bedacht en ik hoop dat u dat ook een goed
idee vindt. Ik zou graag de komende maanden in kleine groepjes bij u
thuis komen. In een huiskamergesprek. Het lijkt me mooi om de
gesprekken wat richting te geven, dus hier zijn wat vragen waar u van
tevoren al een beetje over na kunt denken.
Binnen een kerkelijke gemeente zijn er eigenlijk drie pijlers.
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De eerste pijler is het (persoonlijk) geloof, met de vraag: wat betekent
geloof en de relatie met God voor u?
De tweede pijler is de gemeenschap: wat betekent de gemeenschap van
De Ark voor u?
En de derde pijler is de wereld buiten de kerk: hoe kunnen we als gelovige
en als gemeente dienstbaar zijn aan de wereld? En bij deze drie vragen is
er nóg een vraag: Hoe zou u in die drie aspecten van kerk-zijn willen
groeien?

Dat is een heel programma voor zo’n avond, maar ik denk dat dit mooie
gesprekken gaat geven!

Ik heb hiervoor wel uw hulp nodig. Wie zou zijn huiskamer open willen
stellen op een van de volgende data? 1 oktober, 9 oktober, 21 oktober, 5
november, 28 november.

Vanaf 15 september komen er lijsten in De Ark te hangen waarop
gastheren/-vrouwen hun naam en adres kunnen schrijven en waarop u
zich ook kunt inschrijven voor de gesprekken. Het mooist is als per avond
zich ongeveer 7 personen aanmelden (en daarbij dan nog 1 of 2
gastpersonen). Wil de gastheer/gastvrouw dan de inschrijvingen in de
gaten houden?
Ik zou nog wel willen vragen of per avond één vrijwilliger wat
aantekeningen kan maken. Het helpt mij als ik niet zelf gedurende de
avond hoef te schrijven. Zou u dat willen aangeven op het formulier?

Ik zie uit naar mooie ontmoetingen en naar een groeiende onderlinge
verbondenheid, terwijl we samen optrekken als volgelingen van onze
Heer.

Murielle van Diepen
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Bij de vieringen

Zondag 15 september (groen)
Lucas 15:1-10
Het ene schaap
De keurige Farizeeën en schriftgeleerden vinden het maar niets dat Jezus
zich inlaat met tollenaars en zondaars. Maar Jezus legt met verschillende
gelijkenissen uit hoezeer hij hecht aan het behoud van één zondaar’.
Drs. Murielle van Diepen gaat voor.

Zondag 22 september (groen)
1 Samuël 19:9-17
Wegwezen!
We horen hoe koning Saul zijn speer naar David werpt. David weet hem
maar net te ontwijken. De vrouw van David, die de dochter van koning
Saul is, helpt hem op een slimme manier te ontsnappen!
Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.

Zondag 28 september (groen)
1 Samuël 21:2-10 (16)
Vijf broden en een zwaard
In het verhaal van vandaag doet David alsof hij namens de koning op een
geheime missie is. Met een spannend verhaal dat hij aan de priester
vertelt, lukt het hem de heilige toonbroden en het zwaard van Goliat te
pakken te krijgen. In de oecumenische dienst In Reeuwijk Dorp gaat
Ds. Jaap Koning voor.

Zondag 6 oktober (groen)
1 Samuël 24:1-23
Leve de koning!
Koning Saul wil David doden. Maar juist David krijgt de kans om Saul te
doden. David loopt met een scherp mes op Saul af, die in een grot zit en
niets doorheeft. David snijdt alleen een stuk van Sauls mantel af en laat
hem in leven.
Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.
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Zondag 13 oktober (groen)
2 Samuël 1:1-16
Wat denk je dat ik voel?
David is lang door Saul opgejaagd. Toch is hij heel verdrietig wanneer een
bediende hem vertelt dat koning Saul dood is.
Ds. Lydia Meiling gaat voor.

Zondag 20 oktober (groen)
2 Samuël 5:6-16
Wie bepaalt dat?
David wordt koning over Israël. Hij neemt plaats op de troon nadat koning
Saul gestorven is. Koning David is gekozen door God en door de mensen.
Dhr. Nathan Noorland gaat voor.

Zondag 27 oktober (groen)
Lucas 18:9-14
Goed genoeg
Vandaag lezen we de gelijkenis van de Farizeeër en de bedelaar. Dit
verhaal vertelt dat het geen zin heeft om jezelf groter te willen maken dan
een ander. God kijkt met andere ogen.
Drs. Murielle van Diepen gaat voor.

In memoriam Stieneke van Elk-Zuidervaart

‘U zal ik ongezien vertrouwen’.
Dit waren woorden die Stieneke van Elk dierbaar waren. Zij overleed op
18 juli en was 73 jaar. Stieneke was een heel betrokken gemeentelid met
een warme belangstelling voor de mensen om haar heen. Zij was langere
tijd lid en voorzitter van de kerkenraad. Eind jaren '80 en begin '90 heeft zij
veel betekend voor het plaatselijke Samen op Weg-proces, waarmee de
eerste stappen werden gezet naar de uiteindelijke fusie van de Hervormde
Bruggemeente en de Gereformeerde kerk Reeuwijk. Ook was Stieneke
afgevaardigde naar de classis Gouda van de Gereformeerde kerken en
kerkvisitator.
Rust en nuchterheid kenmerkten haar. Stieneke nam dingen zoals ze
kwamen. Zo kon ze accepteren dat ze ziek was en niet lang meer zou
leven. Ze heeft nog meer tijd gekregen dan verwacht; ook in haar laatste
fase kon ze nog veel voor anderen betekenen.
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In de afscheidsdienst klonken warme herinneringen, van dochter Mieke,
schoonzus Anneke en van Dick. We lazen uit Jesaja 11, waarin de profeet
een hoopvol toekomstbeeld schetst: een wolf ligt naast een lam, een baby
naast het hol van een adder. Niemand doet meer kwaad, de armen en
zwakken worden niet onderdrukt. Daaruit spreekt een diep verlangen naar
Gods vrede en rechtvaardigheid en tegelijk is het ook een opdracht aan
ons, om ons handelen daardoor te laten leiden.
Stieneke wilde luisteren naar die opdracht en er naar leven.
In het vertrouwen dat spreekt uit het lied dat ze haar ‘geloofsbelijdenis’
noemde, is ze gestorven:

Die ongezien mij trekt tot U,
U zal ik ongezien vertrouwen –
laat mij niet over aan mijzelf.
(Huub Oosterhuis, Die mij getrokken uit de schoot)

We hebben haar, in de warme zon, naar haar laatste rustplaats begeleid
in Reeuwijk-Tempel.

Murielle van Diepen

In memoriam Lida Hagen-Dekker

Op 21 juli 2019 is overleden ons gemeentelid Alida Elia Maria Hagen-
Dekker. Lida is 93 jaar geworden. Lida was sedert 1996 weduwe van
Hendrik Hagen en zij is de grootmoeder van ons gemeentelid Remy
Sanders.
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We hebben Lida gekend als een trouw en betrokken gemeentelid. Zo was
zij in de jaren ’80 en begin ’90 ouderling in de Gereformeerde Kerk van
Reeuwijk en presidente van de Gereformeerde Vrouwenvereniging
Tryfona.
In de kerkenraadsvergadering van 10 september 1990 nam zij afscheid
als wijkouderling en mocht ik haar opvolgen. Zelf werd zij toen
contactpersoon. Toen het haar vele jaren later niet meer mogelijk was
deel te nemen aan de vieringen, was zij trouw luisteraar van de kerkradio
en later kerkdienstgemist. Met steun van Remy heeft zij in juli 2018 nog
aan een Avondmaalsviering in De Ark deelgenomen. Dat wilde zij heel
graag. Tot het laatst toe bleef zij heel actief in allerlei contacten met
anderen, zoals bij een sjoelclub. Ook op de computer was zij heel vaardig.

De rouwdienst vond plaats op 26 juli in De Ark.
Voorganger was Drs. Ineke Koning-Polet. In deze uitvaartdienst stond
Psalm 23 centraal, over de goede Herder en hebben we gedankt voor wie
Lida was, voor haar vrolijkheid, levendigheid, liefde, wijsheid, trouw en
veerkracht. We ontstaken het levenslicht voor haar: “Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft ….” en er waren foto’s
van haar te zien. Kleinzoon Remy las een liefdevolle brief van zoon Hans.
Daarna vond in familiekring de bijzetting bij haar man Hendrik plaats op de
algemene begraafplaats aan de Schinkeldijk.

In de viering op 28 juli 2019 hebben we Lida herdacht met het zingen van
Psalm 23B: 1, 3 en 5, De Heer is mijn herder ….
Als geloofsgemeenschap rond De Ark zullen we Lida missen.
Haar leven is voor velen tot zegen geweest.

Geluk en genade volgen mij
Alle dagen van mijn leven,
Ik keer terug in het huis van de Heer
Tot in lengte van dagen. (Psalm 23: 6)

Jan Boonstra
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Verkiezing van ambtsdragers

We staan er niet altijd bij stil, maar ook in de kerkenraad is er behoefte
aan nieuwe mensen vanuit onze gemeente. In dit geval bij de diakenen.
Door het terugtreden van Tim van Eekelen als diaken moesten we op
zoek naar een nieuwe diaken, tevens secretaris van het college van
diakenen.
Ondanks de twee oproepen in Arkade nummer 3 (pag. 16) en nummer 4
(pag. 17) zijn er vanuit onze gemeente geen namen genoemd.
Onze diakenen hebben ook zelf om zich heen gekeken naar kandidaten
voor deze vacature. Daarbij zijn zij in contact gekomen met het echtpaar,
onze leden, Jan en Ditty Peek. Zij zijn beiden bereid het ambt van diaken
op zich te nemen.
De kerkenraad stelt hen dan ook voor ter verkiezing op voorstel van het
college van diakenen. Deze verkiezing zal plaats vinden op zondag 6
oktober 2019. Als het aantal kandidaten niet groter is dan het aantal
vacatures, dan worden de kandidaten verkozen verklaard door de
kerkenraad. Dit zal ook op 6 oktober 2019 plaats vinden, tenzij er vanuit
de gemeente nog kandidaten worden voorgedragen. Gemeenteleden
voordragen kan gebeuren bij de scriba, Joke Timmers, tel. 393342, e-mail
joke.timmers@caiway.net. Dit is mogelijk tot 22 september 2019.

Op zondag 6 oktober zal dus de verkiezing dan wel de verkozen
verklaring plaats vinden. Er is dan nog een bezwaarperiode van een week
waarin bezwaren kunnen worden ingebracht tegen de gevolgde procedure
of de bevestiging van een verkozen gemeentelid. De bevestiging van de
verkozen ambtsdragers zal naar verwachting plaats vinden op zondag 27
oktober 2019.

De precieze tekst van de kerkordelijke bepalingen over de verkiezing kunt
u altijd inzien bij voorzitter en scriba van de kerkenraad.

Met hartelijke groet vanuit de kerkenraad,

Jan Boonstra en Truus Bakker-Amelink
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Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode:
23-06 EOTAS €   323,95
23-06 Pastoraat €   131,85
30-06 Jaardoel: Leger des Heils €   470,15
30-06 Kerk €   242,95
07-07 KIA: Kinderarbeid India €   183,55
07-07 Jeugd €     91,75
14-07 St. Water voor Leven €   483,60
14-07 Diaconie €   265,37
21-07 Swanenburghs hofje €   169,08
21-07 ADD/Noodhulp €   100,69
28-07 Woord en Daad €   135,45
28-07 Jeugd € 101,70
04-08 Epafras €   326,32
04-08 Kerk €   299,95
11-08 St. Wilde Ganzen €   143,70
11-08 Pastoraat €   113,95
18-08 Unicef €   342,55
18-08 Diaconie €   280,47

Naast alle giften die bestemd zijn voor de collectes hebben wij de
afgelopen periode ook nog diverse andere giften mogen ontvangen.

Per 1 september 2019 wordt de inzamelingsactie voor ons jaardoel 2018-
2019 (het Leger des Heils) afgesloten en starten we met het nieuwe
jaardoel, waarover elders in deze Arkade meer informatie. Op 30 juni
2019 heeft het Leger des Heils op de afsluitzondag al een cheque mogen
ontvangen waarop stond dat er € 4.000,- was binnengehaald. Op dat
moment was er een schatting te maken en daarin zijn wij wat voorzichtig
geweest. Uiteindelijk kunnen wij namelijk melden dat er
€ 6.000,- is binnengehaald voor het Leger des Heils!

Dank allen voor uw gaven!
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Collectebonnen
Heeft u, net als ik, soms ook het probleem dat u in de kerk zit maar geen
kleingeld heeft voor de collecte?
Dan kunt u ook van tevoren collectebonnen bestellen door een bedrag te
storten op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse
Gem. De Ark onder vermelding van “collectebonnen”. Er zijn 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 twee weken 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 Gemeente De Ark.

Graag duidelijk vermelden wat het doel is! Bijvoorbeeld de omschrijving
van uw specifieke gift of “bijdrage diaconie”.

Met vriendelijke groet van de penningmeester van de diaconie,

Sander Kwakernaak

Aankondiging jeugddiaconie

Beste gemeenteleden,

Inmiddels ben ik alweer 1,5 jaar geleden bevestigd als diaken van onze
gemeente De Ark. Eén van de uitdagingen die ik in mijn periode als
diaken aan wil gaan, is het creëren van meer betrokkenheid onder de
jongeren binnen onze kerk.
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Die betrokkenheid kan alleen worden gecreëerd als wij als kerk ook
betrokkenheid tonen richting de jongeren zelf en daar wil ik graag iets mee
doen.

Dit is de aanleiding geweest voor mij als diaken om in samenwerking met
Provider de jeugddiaconie op te starten. Met dit traject zullen wij de
jongeren laten zien en ervaren hoe het er binnen een diaconie aan
toegaat en wat wij doen voor onze kerkgemeente. Uiteindelijk resulterend
in een internationale diaconale reis, á la World Servants, als er genoeg
animo voor is.

De jeugddiaconie zal tijdens een nader bekend te maken
Providerbijeenkomst starten. Wij hopen dan zoveel mogelijk jongeren te
kunnen verwelkomen, want hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Namens Provider en de diakenen,

Sander Kwakernaak

Beste Mensen

Zoals U in de vorige Arkade heeft kunnen lezen is er weer een kleding
inzamelactie voor Dorcas.
De actie loopt vanaf de startzondag 15 september t/m zaterdag 26 oktober
In de flyer hieronder ziet u waar u terecht kunt om uw kleding e.d. in te
leveren.

Voor vragen over de actie kunt u mij altijd bellen. 06 25526590.

Dan ben ik nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te
helpen met het sorteren. Dit is zaterdag 26 oktober vanaf 13.00 uur in de
kerk. Altijd heel gezellig én … vele handen maken licht werk.
Hiervoor kunt u zich opgeven via de mail: tinekekw@outlook.com.
Alvast bedankt.

Hartelijke groet van uw diakenen
Tineke Kwakernaak
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Van het Kerkelijk Bureau

Geboren:
2 augustus 2019: Anna Vayenne, dochter van Christyjan en
Miranda Schoneveld-Burger, Kortezoom 13,
2811 DS (wijk D)
15 augustus 2019: Vera Wilhelmina Maria, dochter van Stefan en Cora
Slappendel-Bos, Esdoornstraat 27, 2851 TJ Haastrecht (wijk E)

Overleden:
18 juli 2019: mw. G.J.C. van Elk-Zuidervaart, Rembrandtstraat 3,
2811 XA (wijk C)
21 juli 2019: mw. A.E.M. Hagen-Dekker, Rietgors 106, 2811 AX (wijk A)

Verhuisd:
hr. A.C.G. Schrier, van Kortezoom 10, 2811 DS (wijk D)
naar ’t Kerkestuk 117, 2811 BE (wijk A)
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fam. Sprong, van Zomerlust 25, 2804 LK Gouda
naar Doggersbanklaan 104, 2805 HM Gouda (blijft wijk E)
hr. P. Dijkstra, van Einsteinstraat 14 d, 2811 EP (wijk C)
naar Kamille 25, 2811 RD (wijk A)
mw. S.A.J. (Susanne) Kwakernaak, van Berkenbroek 25, 2811 NZ (wijk C)
naar Walsmolen 9, 2741 NT Waddinxveen (wijk E)
mw. C.A. van Droffelaar-Kosten, van Poelruit 6 a, 2811 SX
naar Prins Bernhardlaan 2, k 224, 2741DW Waddinxveen (blijft wijk A)
hr. T.M. Oudendag, van Van Goghstraat 63, 2811 VZ naar Dorpsstraat 48,
2841 BK Moordrecht (blijft wijk D)

Ingeschreven:
mw. F.M. Hollander-Kraaijeveld, Platteweg 19, 2811 HL (wijk B)
uit Prot.Gem. Gouda
mw. M.G. van Diepen, Van Bergen IJzendoornpark 13, 2801 AA Gouda (wijk
E) uit Prot.Gem. Gouda

Verhuisd en overgeschreven:
mw. H. Kroon-van der Bijl, van Meentweide 24, 2811 JG (wijk E) naar
Duinweg 26, app.17, 3735 LD Bosch en Duin (Herv. Gem. Zeist)
hr. J.J. van Leeuwen, van Kennedysingel 78, 2811 VD (wijk D) naar
Kijkduinstraat 86/2, 1055 ZE Amsterdam (Prot.Gem. Amsterdam)

Uitgeschreven:
hr. en mw. Ten Haaf-Klein Douwel, Kameraarslag 57, 2805 DN Gouda
(wijk E)

Mutaties van gemeenteleden worden vermeld in Arkade. Voor over- en /of
uitschrijvingen per mail contact opnemen met de ledenadministrateur:
ledenadministratie@pgdeark.nl. Bij geboorte, overlijden of verhuizing graag
bericht aan de ledenadministratie, adres zie achterzijde Arkade.

Erna Eigeman, ledenadministrateur
*********************************

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

NL29 INGB 0000 5942 05
t.n.v. Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk

Wilt u bij het overmaken van de VVB altijd uw registratienummer én de
periode vermelden waarvoor u betaalt (maand, kwartaal en/of jaar). Het
registratienummer staat vermeld op de jaarlijkse Kerkbalans-brief.
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Beste mensen, broeders en zusters

Graag wil ik u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de
pastorie.

Zoals bekend heeft ons College van Kerkrentmeesters begin dit jaar de
Kerkenraad geadviseerd de pastorie te verkopen. Dit advies was het
gevolg van het feit dat onze pastoraal werker en toekomstige predikant
heeft besloten de pastorie aan ‘t Kerkestuk 107 niet te willen huren.
Gegeven de staat van onderhoud van de pastorie en de forse
investeringen die nodig zijn om deze verhuurbaar te maken, is de meest
economische keuze om de pastorie nu te verkopen. Met de opbrengst kan
de hypothecaire lening voor de aankoop van de Ark worden afgelost en
een werkruimte voor Murielle van Diepen in de Ark bekostigd. Het restant
van ca. 200.000 euro willen we reserveren voor huisvesting van eventuele
toekomstige voorgangers in de toekomst.

Nadat de kerkenraad met dit advies heeft ingestemd, is ook de gemeente
gehoord en is daarmee het besluit tot verkoop genomen. Ons college
heeft vervolgens drie makelaars uitgenodigd om een offerte uit te brengen
om de verkoop te begeleiden. De keuze is na zorgvuldige weging gevallen
op Dupree Makelaars, die in het verleden al verschillende gelijkwaardige
woningen aan ‘t Kerkestuk verkocht heeft.

De verkoop is inmiddels gestart en de woning is gepubliceerd op diverse
vaksites, sociale media en op www.funda.nl. Daarnaast heeft Dupree een
groot aantal geïnteresseerden in een dergelijke woning aangeschreven.
Ook is er een heuse website aangemaakt, speciaal voor deze woning:
www.tkerkestuk107.nl Het is zeker de moeite waard deze site eens te
bezoeken en onder de aandacht van geïnteresseerden te brengen.

Ons college denkt dat in de huidige woningmarkt en gestimuleerd door de
historisch lage rente we binnen 6 maanden de pastorie kunnen verkopen.
De eerste bezichtigingen hebben inmiddels plaats gevonden en er is
serieuze interesse. Wordt vervolgd …

We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Dirk-Jan Knol, Voorzitter College van Kerkrentmeesters
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Beste Mensen,

Even een berichtje van de werkzaamheden in de Ark.

De afgelopen maanden, juni, juli en augustus, zijn er weer wat onderdelen
opgeknapt en vernieuwd. En is er door een klein clubje ontzettend veel werk
verzet.

Wat hebben we vernieuwd:
- De keuken
- De bar
- Er zijn extra geluiddempers geplaatst in het plafond in de tussenzaal
- De toiletten aan de voorzijde
- De achterzaal, deze is gesplitst twee ruimtes, waarvan één een

werkkamer voor Murielle is en de andere gebruikt wordt voor crèche
en verhuur aan de fysiotherapeut

- De bergkast
- Een aparte doorgang naar de werkkamer
- En is er een start gemaakt met de toiletten bij de achteringang.

De laatste vijf onderdelen naderen de staat van oplevering, de overige
behoeven hier en daar nog een likje verf.
Ook is er veel nagedacht over en gezocht naar de vloerbedekking van de
diverse ruimtes. Deze moeten leuk staan, volledig schrobbaar zijn,
geluiddempend en de ruimtes weer trendy maken.
Ik kan u zeggen dat dat niet meevalt.

De nieuwe garderobe voor de ingang is in bestelling, de ventilatoren voor de
kerkzaal, keuken, huiskamer en tussenzaal zijn aangekomen bij de
installateur en kunnen ook gemonteerd worden.

Dus zoals u ziet hebben we niet stil gezeten maar naderen we wel de
oplevering.

N.B. als u lichtknopjes zoekt in de keuken, de toiletten en de bergkast,
die zijn er niet!
Deze gaan aan als u de ruimte inloopt en blijven branden zolang u er bent.
Zo, nog een maandje ongeveer en we zijn klaar.

Hans Rootert
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9 oktober is de 1e ZinSpelen lezing in de nieuwe serie

‘Een goed verhaal’

De ZinSpelen vragen ‘waar komen we vandaan? waar staan we? en
waar gaan we naar toe?’ hebben we voorgelegd aan een aantal

gerenommeerde sprekers die daar een goed verhaal over hebben.

De eerste lezing
‘Wat blijf er over als er niets is vast te stellen ?’

is op woensdag 9 oktober door de bekende
Trouw columnist Stevo Akkerman.

Stevo Akkerman is een kritisch cultuurcommentator. Hij is columnist van
Trouw, en heeft onlangs tijdens de Nacht van NRC in Rotterdam de J. L.
Heldringprijs gekregen, voor zijn boek  ‘Het gekakel en gekrakeel van de
vrijemeningsuiterij’. Hij breekt een lans voor de keiharde nuance, het
onverbiddelijke enerzijds-anderzijds. De jury van de columnistenprijs
roemt Akkermans’ afgewogen analyses van wat politici, partijen en
gewone mensen beweegt. Akkermans is ook bekend van het boek ‘Het
klopt wel maar het deugt niet’. Over de moraal van de financiële wereld.
Voor ZinSpelen gaat hij in op ‘Wat blijft er over als er niets is vast te
stellen’. Hij heeft een goed verhaal.

ZINSpelen
lezingen in de Ark
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Laat U opnieuw inspireren.
Aanvang 20.00 u. Entree € 5,-
Commissie ZinSpelen – lezingen in de Ark
’t Kerkestuk 1, Reeuwijk, www.pgdeark.nl

De volgende ZinSpelen lezingen kunt U alvast in uw agenda noteren:
Woensdag 13 november 2019 – Pim van Lommel – Cardioloog –
Is er leven na de dood? De unieke ervaringen van patiënten op de rand van
de dood hebben hem aangegrepen. In zijn praktijk als cardioloog liep hij vaak
tegen het verschijnsel ‘bijna-doodervaring’ (BDE) aan. Patiënten die
terugkeerden, allen met verbijsterende visioenen terwijl ze klinisch dood
waren. Wat is dat? Hij heeft hier ‘een goed verhaal’ over. Er komt ook een
patiënt aan het woord.

Woensdag 5 februari 2020 – Reinier Sonneveld -Theoloog, filosoof,
publicist en schrijver van ‘Het vergeten evangelie’. Is het waar? Of toch
anders waar?
Hij is schrijver van goed toegankelijke theologische boeken. Daarnaast
columnist, scenarist van korte films en musicals. In zijn onlangs
gepubliceerde boek ‘Het vergeten evangelie’ zoekt Reinier naar de betekenis
van Jezus’ kruisiging. Hij komt met een vernieuwende en relevante visie voor
hedendaagse gelovigen, die diep wortelt in de Bijbel en de vroegste
christelijke denkers. Reinier heeft ‘Een goed verhaal’.

Woensdag 11 maart 2020 – Willemijn Dicke - Universitair hoofddocent aan
diverse universiteiten in binnen- en buitenland.
Ze schreef het boek ’ De Sjamaan en ik - van atheïst naar gelovig’. Ze
veranderde in 10 jaar tijd van fanatiek atheïst in een gelovige. Haar omgeving
is verbijsterd, maar zij ervaart de mystiek van geloven. En ze ging geloven!
Een goed verhaal.

Woensdag 15 april 2020 – Marga Haas – God en ik – over mystiek.
Marga Haas studeerde theologie en is geestelijk verzorger in een hospice. Ze
geeft cursussen over Meester Eckhart en publiceert hier veel over. Meester
Eckhart had een bijzonder verhaal. Hij leefde zeven eeuwen geleden, maar
de woorden van deze mysticus zijn onverminderd actueel. Een goed verhaal.

De nieuwe folders liggen in de garderobe in de hal van de Ark.

Albert-Jan Wagensveld
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Het Leerhuis

In het komende najaar zullen wij als ‘Bezinning- en Studiegroep’ nog vier
keer bijeenkomen, te beginnen op donderdagmorgen 19 september 2019
om 10.00 uur.

Wij bespreken dan hoofdstuk 11 van ons boekje “Thuis in de Kosmos”
(Het Epos van Evolutie en de vraag naar de Zin van het Bestaan). De
auteur, theoloog en filosoof Taede Smedes, beschrijft het
wetenschappelijke verhaal over de evolutie van het leven op Aarde en de
innige verbondenheid met de evolutie van het heelal. (Koolstof, de basis
van het leven op Aarde, is gevormd in sterren.)
Het Epos van Evolutie behelst een kosmopolitische visie; met diepe
verwondering mogen we ons als mensen, dankzij ons bewustzijn,
verbonden weten en voelen met een ontzagwekkend groter geheel dat
ons overstijgt! Het Epos van Evolutie wil inspireren en verwondering
wekken over het bestaan, maar vraagt ook een bepaalde levenshouding:
verantwoordelijkheid nemen bij het omgaan met de gebroken
werkelijkheid hier op onze planeet Aarde!

Op donderdagmorgen 10 oktober wordt de bespreking van dit mooie
boekje afgerond met de inhoud van hoofdstuk 12: Wat is de mens? Naast
een eencellig organisme, via omwegen ontwikkeld tot de Homo sapiens
van vandaag, ook een sterrenkind met eerbied en ontzag voor het leven.
“De Paus en de Oerknal”. Deze ontmoeting van geloof en wetenschap
wordt beschreven in een column van Robbert Dijkgraaf, die na de
koffiepauze zal worden uitgedeeld en gelezen.
In overleg met Anneke Rothuizen (met wie al vele jaren de organisatie van
Het Leerhuis wordt verzorgd) en na bespreking met onze begeleider Jaap
Koning, worden de laatste twee bijeenkomsten gebruikt voor bijpassende
boekbesprekingen. Boeken, die vorig jaar december in de slotbijeenkomst
met de toen uitgedeelde reader incl. interviews, ook al zijn genoemd.

Op donderdag 14 november worden de vooraf verstrekte gedeelten
besproken uit hoofdstuk 4 “Bondgenootschap tegen de chaos” van het
laatste boek van Niek Schuman, “Dat ding met veertjes, hopen door alle
kwaad heen”. Het was Herbert Pos die ons eerder in februari bij de
bespreking over oerknal en evolutie, met op de achtergrond het bijbelse
scheppingsverhaal, attendeerde op bovengenoemd boekdeel.
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God is niet de almachtige schepper van hemel en aarde, maar onze
Bondgenoot tegen de chaos!
Schepping is de chaos bedwingen.

De laatste donderdag van dit jaar, 12 december, willen we
traditiegetrouw afsluiten met ‘spijs en drank’. Maar vooraf lezen en
bespreken we gezamenlijk de eigentijdse inleiding van het mooie boekje
‘Bijbelse Miniaturen’ van Carel ter Linden. Over oerverhalen in beeldtaal,
die tot op de huidige dag voor velen als een oproep gelden om in deze
geest de Aarde en alle leven te behoeden.

Voorstel is om die 70 korte Bijbelse verhalen, geen kerkbezit maar
cultureel erfgoed van onze samenleving, in overleg met Jaap te kiezen en
in een aantal bijeenkomsten in het nieuwe jaar 2020 te doorgronden. In
deze oude verhaalvorm zijn de verborgen boodschappen te ontdekken,
van betekenis voor ons leven en de wereld van vandaag!

Wie dit alles met ons wil meebeleven, kan zich melden bij Anneke:
anneke.rothuizen@gmail.com, of mij bellen (394098) dan wel mailen
a.schuman2@kpnplanet.nl.

Bram Schuman

Nieuw seizoen “Samen op zoek” 24 september van start

Donderdagavond 9 mei hebben we met een gezamenlijke slotavond van
twee groepen het seizoen van SOZ afgesloten.

Dinsdag 24 september zijn we van plan het nieuwe seizoen te starten met
oude, maar hopelijk ook nieuwe deelnemers. Afhankelijk van de grootte
van de groep zal er gesplitst worden in groepjes max. 10 tot 12 personen.
De bijeenkomsten zijn bij gemeenteleden thuis. De groep bepaalt zelf over
welke onderwerpen gesproken gaat worden.

Onderwerpen van het afgelopen seizoen waren o.a.:
Het spel “Kaarten op tafel” in gesprek over geloven.
Nathan der Weisse en de parabel van de 3 ringen.
Bespreken van Lucas 4:14-30 in de vorm van een biblioloog.
Delen van geloofservaring: welke rol speelt God/Jezus in ons
leven.
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Bespreking over Genesis uit “Het Oerboek van de mens”.
Inbreng van een gedicht, column of krantenartikel wat iemand
aanspreekt.

We hebben ervaren dat het fijn is tijd en aandacht aan elkaar te geven om
elkaar beter te leren kennen maar ook elkaars wel en wee te mogen
delen.
Om die reden hebben we graag dat mensen die willen deelnemen er
vanaf het begin van het seizoen bij zijn. Men voelt binnen de groepen een
vertrouwde sfeer waar men openlijk kan spreken, waar naar elkaar wordt
geluisterd en ieder zichzelf mag zijn.

We nodigen nieuwe deelnemers uit aan te sluiten bij “Samen op zoek”.
Iedereen is welkom.
Graag opgeven bij tinekelavies@gmail.com

Nadere informatie volgt.
We kijken uit naar je komst.

Hilde & Ton Schreuders en Tineke Lavies

Startzondag 15 september

Aanstaande zondag is het startzondag waarbij we als gemeente met elkaar
het nieuwe seizoen starten. We doen dat deze keer niet met een ontbijt maar
met een hapje en kleine lunch na afloop. Het is de bedoeling dat iedereen wat
te eten meeneemt en u mag zelf weten wat. Boterhammen met kaas, of met
ander beleg, krentenbollen, een salade, toastjes met iets erop, lekkers voor
bij de koffie, fruit, enz. enz. De bedoeling is dat we met elkaar delen van wat
er is en dat we elkaar verrassen met wat er allemaal is!

De startzondag begint met
koffie. Vanaf 8.45 uur bent u
welkom in de kerkzaal. Er
staan dan tafels klaar waar u
uw meegebrachte etenswaar
neer kunt zetten, zodat het er
feestelijk uit gaat zien.
De dienst begint gewoon om
9.30 uur.
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Het jaarthema van de landelijke kerk is “een goed verhaal” en daar beginnen
we in deze dienst mee. Denkt u alvast na welk Bijbelverhaal u aanspreekt, en
waarom juist dit verhaal. Na afloop van de dienst kunnen we napraten over
wat we tijdens de dienst hebben gehoord en met elkaar wat eten. Om circa
12.30 uur sluiten we af.

In de dienst starten we ook met het nieuwe jaardoel en vertellen we wat over
het project jeugddiaconaat dat we willen gaan starten. Het afgelopen jaar is er
voor het Leger des Heils gecollecteerd en dat heeft maar liefst € 6000,-
opgebracht. We rekenden op € 4000,-, maar het is dus veel meer geworden.
Een prachtig resultaat!
Onderstaand vindt u meer informatie over het nieuwe jaardoel. We hebben op
de startzondag een Syrische gastspreekster, Sara Savva, die via Kerk in
Actie momenteel in Nederland is en in verschillende kerken voorlichting geeft
over dit doel.

Jaardoel 2018-2019

Het komende jaar kiezen we weer voor een internationaal doel:

“De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië”.

Na acht jaar oorlog is de situatie in Syrië schrijnend. Hele steden zijn
verwoest, mensen hebben geen werk of verdienen te weinig om in hun
levensonderhoud te kunnen voorzien. Tijdens de oorlog zijn er miljoenen
mensen gevlucht, waaronder veel christenen. Toch zijn er ook christenen die
heel bewust in het land zijn gebleven. Zij vinden het heel belangrijk dat het
christendom, dat daar een lange geschiedenis heeft, niet uit Syrië verdwijnt.
Bovendien is de kerk de grootste en meest effectieve hulporganisatie in het
land.

Kerk in Actie werkt in Syrië samen met verschillende kerken zoals de Syrisch-
Orthodoxe, Grieks-Orthodoxe en protestantse kerken. Tijdens de oorlogsjaren
boden de kerken steeds noodhulp: van het uitdelen van voedselpakketten tot
hulp bij traumaverwerking.
Nu gaat het om wederopbouw.
Om de verwoeste steden en de samenleving weer op te bouwen is het nodig
dat mensen weer terug kunnen keren naar hun stad. Voor christenen is het
herstel van de kerken in die steden een belangrijke voorwaarde. Vanuit de
kerken kunnen dan weer projecten gestart worden om mensen aan werk te
helpen, bijv. door het verstrekken van microkredieten.
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Kerk in Actie hoopt de komende drie jaar te helpen een groot aantal
kerkgebouwen te herstellen. In diverse steden in Syrië staan steigers en
gemeenteleden klaar om de kerken weer op te bouwen. We willen als
diaconie dit mooie project van Kerk in Actie van harte aanbevelen en
ondersteunen.

Hopelijk tot ziens op de startzondag waar Sara Savva van de Grieks-
Orthodoxe hulporganisatie in Damascus onze dienst bijwoont en waarbij zij
zal ons vertellen wat haar inspirerende Bijbelverhaal is en hoe zij hoop houdt
in een verwoest land.

De diaconie

De kindernevendienst

De vakantie is weer voorbij. Hopelijk hebben we allemaal genoten van het
mooie weer. De scholen zijn begonnen en de kinderen t/m groep 8 zijn weer
heel erg welkom bij de kindernevendienst.

Wat doen wij allemaal bij de kindernevendienst?

Nadat we in de kerk een gesprekje hebben met de dominee, nemen we het
licht mee naar de kindernevendienst ruimte.
Daar lezen we het verhaal van de week, en behandelen het thema; we doen
dat met bv een spelletje, een “knutsel” en een onderling gesprek.
En we hebben ook altijd een eigen collecte.

Deze periode sparen we voor “de Liedjesfabriek”. De Liedjesfabriek heeft als
doel om zieke kinderen even hun zorgen te laten vergeten, door samen met
hen met muziek bezig te zijn (www.liedjesfabriek.nl).

Groetjes van de kindernevendienst,
Esther Visser
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Afsluiting Tienerclub/Provider 23 juni 2019

Zondag 23 juni hebben wij een
supergezellig afsluiting gehad van het
seizoen in samenwerking met Provider.

Na de kerkdienst hebben we ons met maar
liefst 12 tieners en 6 leiding verzameld bij
de Surfplas en hebben, na wat drinken, de
groep verdeeld in vier teams en hebben
diverse spelletjes gedaan in competitie
verband.

We hadden prachtig weer en de spelletjes met waterballonnen-trefbal en
flessenvoetbal viel dan ook goed in de smaak, maar ook met de
kruiwagenrace en fitness-hoepelen hebben we erg met elkaar gelachen.

Voor de lunch had iedereen wel iets
meegenomen, de één had een
zelfgebakken cake, de ander een heerlijke
(water)meloen en nog weer een ander had
lekkere koekjes staan bakken. Na de
lunch werd er nog even gezwommen in de
surfplas. Daarna werden de laatste spellen
gespeeld en hebben we deze dag gezellig
met elkaar afgesloten.

De uiteindelijke winnaar ging er vandoor met een (gesmolten)
chocoladereep.

Voor volgend jaar zijn er ook alweer
leuke plannen en hopen we voor zowel
Provider als de Tienerclub enkele
nieuwe gezichten te zien, die zijn
doorgestroomd vanuit de
Kindernevendienst en/of Jeugdclub.
Graag willen wij ook u, gemeenteleden,
nog even bedanken voor de grote of
kleine bijdragen welke u geeft tijdens
collectes.
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Doordat u dit doet kunnen wij als jeugd
een uitje maken of kunnen we wat
gezelligs eten en drinken tijdens (film-
spelletjes-game) avonden.
Namens de leiding van Provider en de
Tienerclub willen wij jullie bedanken
voor jullie komst het afgelopen seizoen.
Wij hopen jullie volgend seizoen weer
te zien.

Hartelijke groeten,
Marti, Hugo, Edwin, Eline, Erwin,
Christyjan, Remy en Miranda
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Sundays

In oktober zullen we weer gaan starten met Sundays. Het idee is om deels
in twee groepen te gaan werken, maar wel gezamenlijke activiteiten te
houden. De groepen worden verdeeld in Young Sundays 17-24 jaar  en
Old Sundays 24+.
Voor Old Sundays, zal ik de leiding blijven nemen. Voor Young Sundays
wordt nog gezocht naar een passende manier. Murielle zal zich hier ook
mee bezig houden.

De data voor de komende periode zijn:
 13 oktober > Gezamenlijke startactiviteit
 10 November > Thema: Kerkdienst (Old Sundays)
 24 November > Taizédienst
 8 December > Jeugddienst 9.30
 22 December > Gezamenlijk kerst vieren

In onze groepsapp kun je je aanmelden. Zou je ook graag willen komen
en zit je nog niet in onze app groep? Stuur dan even een berichtje naar
06-14133068 of mail naar esther.eijkelboom@hotmail.com.
De avonden starten om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. Kosten
hiervoor bedragen € 3,- per persoon.

Ik hoop jullie allemaal weer te zien.

Groetjes
Esther Eijkelboom

Aanvullende geslaagden.

Voor de vakantie schreef ik dat Koen de Wit nog
aan het strijden was voor zijn herkansing. Al snel
kreeg hij te horen dat hij zijn herkansing had
gehaald. Ook nog met een super goed cijfer.
Gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Ook
jij veel succes met je vervolgopleiding.

Namens de jeugdouderlingen,
Esther Eijkelboom
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De Ouderenmiddagen gaan weer van start!

Na de afgelopen zomer- en vakantieperiode gaan ook onze
ouderenmiddagen weer beginnen. Die zijn inmiddels in hun twaalfde
levensjaar aangekomen.
Graag nodigen wij u weer uit voor deze middagen. Deze middagen
vormen een laagdrempelig ontmoetingsmoment voor ouderen in onze
gemeente. 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 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
2018 vierden we het elfjarig jubileum van de ouderenmiddagen.

Op maandagmiddag 16 september 2019 aanvang 14.30 uur is er de
eerste ouderenmiddag van het seizoen 2018-2019. Het onderwerp is een
presentatie van Paul Kaars van Kaars Koffie, een van de ondernemingen
in Reeuwijk. Kaars Koffie is betrokken op de klant, op de medewerkers en
op de leverancier en de koffieboeren. Paul Kaars gaat ons vertellen hoe
dat in zijn werk gaat.

Ongetwijfeld wordt dit een interessante ouderenmiddag.

De volgende ouderenmiddag wordt gehouden op maandag 21 oktober
2019. Dan is ons gemeentelid Kees van der Does onze gast. Hij is onze
spreker over: Leven en werken in Algerije.

Bij de eerste ouderenmiddag hopen wij u ook het volledige programma
van de ouderenmiddagen 2010-2010 te kunnen uitreiken. Dat hebben we
samengesteld op basis van de ons aangereikte suggesties.
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Alle oudere gemeenteleden en belangstellenden heten wij dus ook het
nieuwe seizoen 2019-2020 van harte welkom op onze ouderenmiddagen
in de tussenzaal van 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.

Wij hopen u te ontmoeten in de tussenzaal van De Ark.
Namens de voorbereidingsgroep ouderenmiddagen,

Jan Boonstra

Liturgie op papier?

Om luisteraars van kerkdienstgemist.nl te ondersteunen is het al langere
tijd mogelijk vooraf een liturgie van de zondagse viering op papier te
krijgen. In deze liturgie zijn liederen en lezingen aangegeven. Luisteraars
kunnen dan gemakkelijker tevoren liederen en lezingen opzoeken in hun
Bijbel en liedboek.
Deze liturgie wordt op vrijdag of zaterdag thuis bezorgd.

Als u dus voor langere tijd niet in de gelegenheid bent de vieringen in De
Ark te bezoeken, dan kunt u gebruik maken van deze dienst. Deze wordt
verzorgd door Bert Kwast, Jan de Raaf en Jan Boonstra. U kunt zich
opgeven bij de laatst genoemde, tel. 06-44446397 of via e-mail:
jan3.boonstra@planet.nl.

Met vriendelijke groet, Jan Boonstra
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Zondag 4 augustus j.l.

Na de koffie in de kerk en
nog even naar het toilet,
verzamelen zich 17 mensen
van de 55+ groep om op de
fiets te stappen, richting
Zevenhoven, een jaarlijkse
traditie. Drie mensen gaan
daarheen met de auto. Zij
krijgen dan ook van alles
mee als bagage. Het is
prachtig weer. Zon en
wolken wisselen elkaar af
en er is praktisch geen wind.

Ondertussen gaat gastvrouw Anneke na de kerkdienst snel naar huis,
naar Zevenhoven, om de koffie en thee klaar te zetten, de stoelen die al
buiten staan van stoelkussens te voorzien en op de tafels bekers,
suikerklontjes, melkcupjes en lepeltjes neer te zetten.

Tegen enen wordt de stilte
van deze plek verbroken
door stemgeluiden, heel veel
stemgeluiden, en keert die
stilte pas weer terug als alle
fietsers Beau Rivage weer
hebben verlaten, ruim twee
uur later. Nou ja…..twee
momentjes in het gezellige
samenzijn kunnen even stil
zijn op het moment dat er
daarom gevraagd wordt: bij
gelegenheid tot persoonlijk

gebed voordat de heerlijke uitgestalde spijzen worden genuttigd en op het
moment dat Anneke een gedicht gaat voorlezen uit het boekje van Jos
Brink ”rouw op je dak”, een lied van Huub Oosterhuis “om liefde gaan wij
een leven”.
Het sluit mooi aan bij de kerkdienst van vanmorgen.
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De pannen met zelfgemaakte pinda- en courgette-snijbonensoep staan op
tafel en worden uitgeserveerd, het door Dimaranca meegebrachte Friese
suikerbrood wordt aangesneden, zo ook de gember-boterkoek van Hans,
nadat de door Lonneke meegebrachte cake met verse aardbeitjes en
slagroom verdwenen zijn van de schoteltjes. Zullen er veel lunchpakketjes
mee terug gaan door deze extra lekkernijen op tafel? Allerlei
onderwerpen, klein en groot, worden aangesneden, er wordt gelachen,
eindeloos gepraat, kortom: een gekakel van jewelste. Wat zullen de echte
kippetjes die onder de stoelen doorlopen en weer een rustiger plekje
ergens in de grote bloementuin gaan zoeken, wel niet denken? Onder de
berkenboom op het grasveld worden groepsfoto’s gemaakt. Twee mensen
zijn alweer vertrokken naar een volgende samenkomst. Leuk dat ze het
toch de moeite waard hebben gevonden om eerst nog met de kerkgroep
mee te fietsen.
Er volgt een wedren naar het enige aanwezige toilet, een gerammel van
servies, geschuif van stoelen en tafels, gevolgd door fietsbellen ten teken
van groet.

De terugweg gaat via een prachtige route door de natuur van het Groene
Hart, waar Reeuwijk ook toe behoort, maar die aan deze kant toch weer
anders is. Midden in het langgerekte dorpje de Meije worden de fietsen
weer even aan de kant gezet en wordt er een korte pauze gehouden. Ook
Jennie met haar twee passagiers in de auto is daar naar toegekomen en
ze bestelt even later het grootste ijsje van de groep. Dat heeft ze ook wel
verdiend, want het autogroepje heeft eerst nog alles opgeruimd en
afgewassen, voordat ze de fietsers zijn gevolgd naar café  “de Halve
Maan”.

Het is alles weer zo’n fijn
samenzijn, en de klok tikt
zo ongenadig door, dat Jan
deze rustpauze niet
volledig kan benutten
omdat hij op tijd voor zijn
eigen bezoek weer thuis
moet zijn. Hij gaat in zijn
eentje verder, na een groet
en uitgezwaaid door de
groep.
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Voordat de groep weer opstapt om ook weer verder richting Reeuwijk te
gaan neemt Anneke afscheid, omdat zij een paar honderd meter verder
haar eigen weg huiswaarts moet zoeken op haar scootmobiel.
Wat is het weer een geslaagde fietsdag geweest en wat kan je op zo’n
moment de gemeenschap mooi beleven met elkaar. Op naar volgend jaar,
bij leven en welzijn!

Anneke Rothuizen

Donateursreis naar Kaapverdië

De Stichting Water voor Leven, waarvoor wij twee maal per jaar collecteren,
organiseert samen met Fairtravel een reis voor donateurs en
belangstellenden naar Kaapverdië. Deze reis vindt – bij voldoende
belangstelling – plaats van 6 tot 15 februari 2020. Reisdoelen zijn de eilanden
Santiago en Fogo. Op Santiago is er een rondreis. Op Fogo zal er ruim
gelegenheid zijn de gerealiseerde projecten van de stichting te bezoeken en
kennis te maken met de daaraan verbonden mensen. De kosten zijn ca. €
1530,-. Nadere informatie kunt u krijgen bij mij of via de penningmeester,
mevr. Truus Kramer-Bais via info@watervoorleven.nl. of 06-24791079.

Jan Boonstra, contactpersoon Stichting Water voor Leven
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Privacyverklaring

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een
veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en
haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld
waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een
gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die
geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp
ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in
Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) draagt organisaties
op o.a. een privacyverklaring op te stellen. De privacyverklaring is bedoeld
om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast
geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van
gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring
lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft
tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van
zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij
de kerk is.
Inmiddels heeft de kerkenraad op 1 juli 2019 de privacyverklaring nader
vastgesteld op basis van het door de Protestantse Kerk aanbevolen model.
Deze verklaring zal op de website worden opgenomen. Opname in Arkade is
vanwege de omvang niet mogelijk. Uiteraard werken we conform de
verklaring.

Namens de kerkenraad, Jan Boonstra

Hulp gevraagd !

We willen graag wat extra mensen hebben die willen meehelpen als er
bijzondere activiteiten zijn in de Ark. Bijvoorbeeld bij trouwerijen,
begrafenissen en andere verhuuractiviteiten. Als de verbouwingen
helemaal klaar zijn, hopen we de Ark ook meer te kunnen verhuren en zo
wat geld in het laatje te krijgen.

Annie Hoonhout is onze steun en toeverlaat in deze zaken, maar af en toe
wat extra hulp zou welkom zijn. Ook voor incidentele schoonmaakklusjes
zijn wat mensen nodig, zodat we onze opgeknapte Ark ook netjes kunnen
houden. En dat doen we dan uiteraard met koffie en wat lekkers,
gedurende een dagdeel.
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We denken dus aan een app-groep voor de horeca en een app-groep
voor schoonmaakklusjes.
Hoe meer mensen zich opgeven, hoe makkelijker het wordt.
Kunt u een keer niet, dan is dat uiteraard geen probleem.

U kunt zich aanmelden bij Annie Hoonhout of Truus Bakker-Amelink
Graag aangeven of u zich aanmeldt voor de Horeca-app of voor de
schoonmaak-app.

Allebei mag natuurlijk ook! En mannen zijn van
harte welkom.

E-mail Annie: hoonhout162kpnmail.nl
E-mail Truus: bakkeramelink@gmail.com

Gevraagd Rolstoelbegeleiders in de Reehorst

Beste gemeenteleden,

Vorige maand werd ik met een vraag gebeld door Elise Wijland,
welzijnscoach van de Reehorst. De Reehorst zoekt dringend
rolstoelbegeleiders voor licht dementerende ouderen. Ze willen graag een
wandeling maken met deze groep op zaterdagen van 14.30 tot 15.30 uur
met een uitloop naar uiterlijk 16.00 uur. Er gaat altijd iemand mee van de
Reehorst.
Het liefst met een paar mensen. Het zou mooi zijn als dat gaat lukken. Ik
zal deze vraag ook neerleggen bij de andere kerken, wie weet is er een
groep te maken van begeleiders zodat er een indeling/rooster gemaakt
kan worden per zaterdag.

Heb je interesse, geef je dan op, dat kan bij de diaconie, in de persoon
van
Truus Bakker-Amelink
E-mail: bakkeramelink@gmail.com
Tel: 0182-395245
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Broeders en zusters

Ik neem de vrijheid u deelgenoot te maken van enkele bespiegelingen
over wat mij in het bijzonder heeft getroffen in de afgelopen weken.

Als ik dit schrijf heeft de zomerperiode zijn langste periode wel gehad. Aan
de buitentemperatuur is dat echter bij lange na nog niet te merken. We
ondergaan nu zelfs een hittegolf in augustus. Nog nooit waren de
temperaturen rond deze tijd zo hoog opgelopen.

Wij waren met het gezin deze vakantie in Frankrijk (Parc des Ecrins) en
wandelden daar naar de Glacier Blanc. Alleen bij de top was deze nog
echt wit. Het toeval wil dat ik er 35 jaar geleden met een wandelreis ook
was geweest en over een mooie foto uit die tijd beschik.
Dan ontdek je pas goed wat er onder het smelten van de gletsjers(s)
wordt verstaan. Waar het toen wit was, bleek nu slechts nog morene te
resteren. Overal in de dorpen hingen spandoeken met de tekst: Parc des
Ecrins en danger. De bevolking ziet het uiteraard met lede ogen
gebeuren. In Zwitserland worden de gletsjers zelfs in folie verpakt. Je
moet wel erg naïef zijn om je ogen hier voor te willen sluiten.
Via smeltwater zijn wij voor ons drinkwater in belangrijke mate afhankelijk
van de gletsjers. Het vergt geen grote fantasie om te bedenken hoe
bedreigend dit alles over enkele decennia kan zijn voor onze
drinkwatervoorziening. Goede rentmeesters moeten wij zijn. Dat vergt van
ons aardbewoners grote inspanningen en mogelijk ook offers van welke
aard dan ook. Het is aan anderen om daarvoor de richting aan te wijzen
en de kaders te scheppen. En aldus de mogelijkheden te creëren waarop
een ieder individu vervolgens op microniveau zijn verantwoordelijkheid
(nog beter) kan nemen en (hopelijk) een steentje kan bijdragen. Laten wij
ook hier in Reeuwijk ondanks alle (sombere) berichten hoopvol en creatief
blijven. Zelfs kleine veranderingen kunnen al bijdragen aan verbeteringen.

In de vieringen is de zorg voor onze omgeving met enige regelmaat ook
aan de orde gekomen. Soms indringend, dan weer wat meer indirect.
Sommige voorgangers gaven nadrukkelijk aan hoe mooi wij hier in
Reeuwijk wel niet wonen en kunnen genieten.
Echter ook in onze omgeving is echter niet alles rozengeur en maneschijn.

Denk alleen maar aan de voortgaande bodeminklinking en de dreigende
(toename van) verzilting.



39

In de dienst van afgelopen zondag (25 augustus) trof mij in het bijzonder
de beschrijving van Murielle van Diepen over het verschil in drukte op
straat in de vroege uren tussen Gouda en Amsterdam. Beide plaatsen zijn
haar goed bekend. In Gouda gaat het volk nog in groten getale naar de
kerk, in Amsterdam is het juist in die uren stil op straat.
Vanzelf kwamen daarbij bij mij gedachten naar boven van mijn jeugd in
Rotterdam waar de situatie van destijds goed vergelijkbaar was met die
van Gouda nu. In mijn straat met 16 huizen ging meer dan de helft van de
bewoners naar de één of andere kerk. Het was in de straat rond die tijd
dan ook gezellig en je voelde je automatisch met elkaar verbonden.
Daaraan deed niet af dat je veelal ieder naar een andere kerk ging.
Alleen bij overmacht ging men niet, en voor de anderen was het dan altijd
de vraag of er niet wat aan de hand was.

In Reeuwijk is het stil op zondag in de uren voor de kerk. Dat zal niet meer
veranderen. In de vieringen mogen de aanwezigen echter God lofprijzen.
En niet alleen voor ons zelf maar ook en in het bijzonder voor al die
anderen die niet de moeite hebben genomen om te komen.
In de brieven van Paulus blijkt ook hoe klein de eerste
geloofsgemeenschappen wel niet waren. En in welke zware
omstandigheden zij soms verkeerden. Zij gaven nooit op.
Laten wij daar een inspiratiebron uit blijven halen. Onze
levensomstandigheden verschillen uiteraard sterk met die van de tijd van
Paulus. Wij hebben het geld en de middelen voor een mooi kerkgebouw;
niemand hoeft hier dommelend van een vensterbank in het water te vallen
met de kans het niet te overleven.

Om nog even terug te komen op het begrip inspiratie. Murielle van Diepen
heeft twee voorbeelden genoemd van dingen die haar deze zomerperiode
in het bijzonder hebben geïnspireerd. De één was een gesprek met een
puber die zich nogal kritisch uitliet over het geloof en de gelovigen.
Het is ook mijn eigen ervaring dat in (al dan niet toevallige) gesprekken
met andersdenkenden (lees: niet-gelovigen) het geloof een boost kan
krijgen. Hoe dat nu precies werkt is vaak moeilijk grijpbaar maar het is
onmiskenbaar zo.

Niet altijd en overal, en soms wat sterker dan een andere keer. Je kan de
band met God ervaren, die je nooit laat vallen, hoe moeizaam het leven
soms ook is.
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Muriëlle vroeg ons ook als gemeente al dan niet publiekelijk iets mee te
delen over een dergelijke ervaring in de afgelopen tijd. Dat lukte heel goed
in één op één gesprekken waaruit bleek hoezeer velen zich hebben
kunnen laten inspireren.
Bij mijzelf noem ik twee voorbeelden: het eerste is het recente college van
Freek Vonk op de TV over de zintuigen van de dieren. Hoe mooi en
elegant die wel niet zijn. Daarbij werd ook uitleg gegeven over de
ontwikkeling van de zintuigen. Er werd daarbij met name ingezoomd op
het verschil in ontwikkeling en onderscheid tussen roof- en prooidieren.
Schitterende beelden en een dito uitleg van deze op en top professional
die uiteraard ook nog even zijn huisvaraan ten tonele bracht.
Zoals bekend wordt die niet door iedereen even gezellig en aaibaar
gevonden (….).
Een duidelijke aanhanger van de evolutie(theorie) zonder goddelijke
inbreng. Zelf zie ik achter of in de evolutie de voetafdruk van de Schepper.
Deze schept in mijn optiek de voorwaarden waaronder deze wonderlijke
verschijnselen kunnen plaatsvinden. Dat geloven maakt het voor mij
gewoon af.

Het tweede voorbeeld is het bezoek aan de Abdij van Boscodon in de
bergen bij Embrun. Onderdeel van het complex is een oude kloosterkerk.
Deze kloosterkerk is de afgelopen decennia met hulp van de Franse
regering in oude luister hersteld. Zij dateert al uit de 13e eeuw.
Ieder zondag is er een oecumenische eucharistieviering waarin iedereen
van harte voor is uitgenodigd.
De koorzangers zijn oude kloosterlingen en ieder jaar is er wel weer één
minder van over. Tot op hoge leeftijd blijven zij in staat om te zingen.
De individuele voorzang moest dit jaar voor het eerst door een jonger
iemand worden overgenomen. Binnen de dikke muren blijft het een
schitterend geluid.
Wij vonden het inspirerend en hoopvol ineens zo’n jonge voorzanger mee
te maken. Het gezongen woord gaat immers altijd voort.
Wat mij in Boscodon in het bijzonder inspireert is het feit dat er zoveel
kinderen, tot baby’s toe, de kerk vullen en ook betrokken worden bij de
viering. Ieder jaar zien wij weer uit naar de viering en ieder jaar gaan wij
met een gevoel van vreugde terug naar de camping.
Wij staan aan de vooravond van de startzondag. Laat deze dag ons een
bron van inspiratie mogen zijn voor het komende jaar.

Menno Coehoorn



41

Mo(nu)mentje – De Chiesa Nuova in Rome

Als voorbereiding op ons kort verblijf in Rome kregen we van onze dochter
een kunst- en cultuurgids van de stad. Hierin werden alle monumenten
beschreven. Met deze ‘bijbel’ in de hand hebben we door het centrum van
de eeuwige stad gezworven, en zo veel indrukken opgedaan. Zo ontdekte
ik in die gids dat er boven het altaar in een kerk schilderijen op leisteen
hingen van Rubens. En toen we voor die Chiesa Nuova stonden, wilde ik
ze graag zien, en ook weten hoe die schilderijen in Rome terechtgekomen
waren.

Bij binnenkomst in de kerk kregen we
van een vriendelijke dame elk een
koptelefoon waarmee we in het
Engels uitleg kregen van wat er in de
kerk te zien was. De schilderijen op
leisteen hangen boven het altaar.
Rubens schilderde ze tussen 1606 en
1608 tijdens een studieverblijf in
Rome. Hij bestudeerde toen de
Italiaanse schilders als Titien,
Raphael en Caravaggio.
Er was meer in die ‘Nieuwe kerk’.
Bijvoorbeeld een kapel ter ere van
Philippo Neri, die hier jarenlang
priester was. Neri (1515-1595) leefde
in de tijd van de Reformatie en de
daarop volgende Contrareformatie.
Toen hij in 1530 in Rome aankwam
trof hij er prachtige paleizen, maar
een armoedig geestelijk leven. Alles stond in het teken van de bouw van
de prestigieuze Sint Pietersbasiliek. Er waren stromingen van
hervormingen van het religieuze leven, en Neri bestudeert onder meer de
filosofie van Augustinus. Zoals vele jongeren in die tijd wilde hij een
hervorming van de katholieke kerk, maar die liet op zich wachten. Daarom
begint hij een soort straatpastoraat voor zieken en pelgrims, en sticht
enkele jaren later een tehuis voor arme pelgrims en een tehuis voor
herstellende zieken. In 1551 wordt hij tot priester gewijd, en in 1575 sticht
hij de Congregatie van het Oratorium. Vanuit de Chiesa nuova, die toen
net gereed kwam, werkte hij in deze Romeinse volkswijk.
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Hij zocht naar geestelijke liederen in het Italiaans, om zo in de volkstaal te
kunnen zingen tijdens de mis.

Aan den lijve ondervinden hoe de armen
leefden tijdens de 16e eeuw in Rome, hen
waar mogelijk bijstaan en tegelijk ook
hervormingen van de katholieke liturgie
voorstaan, verenigd in één persoon. Op
dat moment vergat ik de schilderijen van
Rubens. Natuurlijk zijn er in de loop van
de eeuwen meer pogingen tot hervorming
van de kerk geweest. Voor ons als
protestanten zijn Luther en Calvijn de
belangrijksten, maar zowel vóór hen als
nà hen zijn er anderen geweest die zich
niet meer konden vinden in de waarden
en normen van de opvolgers van Petrus
in hun tijd.

We herkennen dat in de huidige paus
Franciscus, die hervormingen voorstaat,
maar moeite heeft om ze door te voeren.
Dat zal in andere eeuwen niet anders
geweest zijn.

Tot slot: als je hoort dat Neri zocht naar
geestelijke liederen in de volkstaal, moet je
toch direct aan Oosterhuis denken: 400 jaar
na Neri !
Gemeentezang in de Nieuwe Kerk ……..

Kees van der Does
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Leesrooster september-oktober

8-14 september
zondag: 1 Samuel 16:1-13
maandag: 1 Samuel 16:14-23
dinsdag: 1 Samuel 17:1-11
woensdag: 1 Samuel 17:12-30
donderdag: 1 Samuel 17:31-40
vrijdag: 1 Samuel 17:41-54
zaterdag: 1 Samuel 17:55-18:5

29 september-5 oktober
zondag: 1 Samuel 21:2-10
maandag: 1 Samuel 21:11-22:5
dinsdag: 1 Samuel 22:6-23
woensdag: 1 Samuel 23:1-13
donderdag: 1 Samuel 23:14-28
vrijdag: 1 Samuel 24:1-8a
zaterdag: 1 Samuel 24:8b-23

15-21 september
zondag: 1 Samuel 18:6-16
maandag: 1 Samuel 18:17-30
dinsdag: Lucas 14:25-35
woensdag: Lucas 15:1-10
donderdag: Lucas 15:11-32
vrijdag: Lucas 16:1-9
zaterdag: Lucas 16:10-18

6-12 oktober
zondag: 1 Samuel 25:1-19
maandag: 1 Samuel 25:20-35
dinsdag: 1 Samuel 25:36-44
woensdag: 1 Samuel 26:1-12
donderdag: 1 Samuel 26:13-25
vrijdag: 1 Samuel 17:1-28:2
zaterdag: 1 Samuel 28:3-14

22-28 september
zondag: 1 Samuel 19:1-17
maandag: 1 Samuel 19:18-24
dinsdag: 1 Samuel 20:1-11a
woensdag: 1 Samuel 20:11b-23
donderdag: 1 Samuel 20:24-21:1
vrijdag: Lucas 16:19-31
zaterdag: Lucas 17:1-10

13-19 oktober
zondag: 1 Samuel 28:15-25
maandag: 1 Samuel 29:1-11
dinsdag: 1 Samuel 30:1-15
woensdag: 1 Samuel 30:16-31
donderdag: 1 Samuel 31:1-13
vrijdag: Lucas 17:11-19
zaterdag: Lucas 17:20-37
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Voorganger : mw. M.G. van Diepen muriellevandiepen@pgdeark.nl 06-39496402
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 06- 33758684

mw. E.M. Eykelboom Kon. Wilhelminastraat 31 06-14133068
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
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 ’t Kerkestuk 117 393569
hr. J.M. Walrave A. Schweitzerstraat 21 391213
hr. J. Rootert Kamille 13 395272
mw. A. Hoonhout Armstronglaan 16 392639
hr. T. Rozendaal Kamille 27 06-25780810

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


