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INLEIDING   
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk wil in dit jaarverslag over 
2021 zo goed mogelijk op hoofdlijnen een overzicht geven van de activiteiten en de stand 
van zaken in de gemeente. Veel van wat in het werk in en rond onze gemeente gebeurt is 
zichtbaar, maar veel voltrekt zich ook buiten de waarneming van veel gemeenteleden om. 
Met dit jaarverslag willen we elkaar dan ook informeren over wat tot stand is gebracht door 
vele gemeenteleden en met steun van velen. Veel onderwerpen zijn op hoofdlijnen 
aangegeven; voor gedetailleerder informatie kan in veel gevallen een beroep worden gedaan 
op de verschenen nummers van ons kerkblad Arkade en de verslagen van de diverse 
werkverbanden. Door de coronacrisis konden veel activiteiten niet doorgaan.  
 
Dit jaarverslag beoogt tevens een antwoord te geven op vragen als: Wat deden we ook al 
weer in 2021? En wat hebben we met onze tijd, menskracht, inspiratie en geld gedaan? Die 
inzet om de gemeente tot een levend geheel te maken tot eer van de Allerhoogste en ten 
dienste van onze naasten en elkaar is van grote waarde. Gemeente ben je immers samen. 
Dit jaarverslag moet voor een goed begrip worden gelezen in combinatie met de financiële 
jaarstukken van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen over 2021.  
 
Wij bedanken van harte alle gemeenteleden die een bijdrage aan de activiteiten en aan dit 
jaarverslag hebben geleverd. 
 
 
KERKENRAAD 
 
Kerkenraad 
Eind 2021 bestond de kerkenraad uit 16 leden: 
predikant (voor 80%)   Ds. Murielle van Diepen 
ouderling-voorzitter   Annette Knol-de Jong 
ouderling-vice-voorzitter  Jan Boonstra 
ouderling-scriba   Joke Timmers 
2 ouderlingen pastoraat  Greet Bakker en Loes Kamer 
2 jeugdouderlingen  Esther Eijkelboom en Petra Slappendel  
2 ouderlingen-kerkrentmeester Dirk-Jan Knol, Anton Bakker 
6 diakenen Truus Bakker, Jan Peek, Ditty Peek, Sander 

Kwakernaak, Tineke Lavies, Esther de Ruiter 
 
Op 9 mei 2021 vond een verkiezing van ambtsdragers plaats vanwege de ontstane 
vacatures. Verkozen werden Annette Knol als ouderling-voorzitter, bevestigd op 14 februari 
2021. Diaken Esther de Ruiter werd op 9 mei 2021 verkozen als diaken en bevestigd op 23 
mei. 
Op 14 februari 2021 namen we afscheid van ouderling-voorzitter Bert Kwast, op 21 maart 
2021 van jeugdouderling Jeannette van Galen. 
 
Ds. Murielle van Diepen is bevestigd in het ambt van predikant en deed intrede in onze 
gemeente op 6 september 2020. 
Er is één oud-ambtsdrager, Peter Verheij, die meedoet in het rooster voor ouderlingen van 
dienst. 
 
Corona 
Evenals in 2020 heeft onze gemeente steeds de richtlijnen van de landelijke PKN  en het 
CIO (interkerkelijk Contact in Overheidszaken) gevolgd. Daarvan is steeds melding gemaakt 
in de Arkade en in de rondzendmail.  
Gedurende het jaar hebben we diverse keren te maken gehad met aangepaste richtlijnen 
(bijv. meer bezoekers mogelijk of alleen online diensten). Dat heeft onder meer tot gevolg 
gehad dat we gedurende enkele maanden hebben gewerkt met zowel stoelen in setjes van 



twee als met losse stoelen, om meer kerkgangers te kunnen ontvangen. Consequentie 
daarvan was dat we toen hebben moeten werken met 2 looproutes en dientengevolge ook 
met 2 kosters.  
De opstelling van de stoelen in setjes van twee was gedurende het grootste deel van het jaar 
voldoende. Aanmelding via het mailadres “dienstbijwonen@pgdeark.nl” verliep naar wens. 
Zitplaatsen werden steeds aangewezen door de koster.  
Bij enkele uitvaarten hebben we kunnen zorgen voor een “stoelenplan op maat”.   
In de periodes dat er niet door de gemeente mocht worden gezongen, hebben de 
predikanten veelvuldig gebruik gemaakt van (YouTube)filmpjes. Veel extra werk ook voor de 
leden van het beamerteam.  
Ook is er veelvuldig (steeds binnen de richtlijnen) door bereidwillige gemeenteleden (vaak 3 
of 4) opgetreden als steunkoor.   
Een korte periode hebben we kunnen koffie drinken na de dienst, in de kerkzaal. Voor de 
rest van het jaar hebben het gezamenlijk koffie drinken na de dienst helaas moet missen.   
Al met al is er veel personele inzet nodig geweest om de zondagse erediensten goed te laten 
verlopen. Hulde aan een ieder die daar aan heeft bijgedragen. 
 
Van de predikant 
Terugkijkend op 2021 lijkt het wel alsof er een deken over het jaar ligt, met her en der een 
paar gaten waar heel veel licht en lucht doorheen stroomt. Oftewel: Corona legde ons flinke 
beperkingen op, maar de momenten dat de maatregelen soepeler waren, waren enorme 
lichtpunten en toen ademden we weer op.  
 
Veel van onze diensten waren alleen digitaal, bij andere konden we met 30 personen 
aanwezig zijn, weer andere met 50 en er waren ook weken dat alleen de 1,5 meter-
beperking gold. We werden wel gedwongen flexibel te zijn en steeds te schakelen. Het heeft 
veel gevraagd van iedereen die de diensten voorbereidt, of het nu de kosters zijn die stoelen 
klaar zetten, het team beeld en geluid, de organisten of de predikant.  En ook van 
gemeenteleden, omdat we noodgedwongen meer op afstand stonden van elkaar. En het is 
ook mooi dat we dit allemaal hebben kunnen doen. Het maakte ons creatief en deed juist 
extra waarderen wat er is in onze gemeente, aan geloof, onderlinge verbondenheid en dienst 
aan de wereld. Ook in coronatijd hebben we ons laten voeden door het Woord, waren we 
verbonden in gebed, en hebben we de lofzang gaande gehouden. Daarbij waren er 
bijzondere vieringen.   
 
Zo hebben we op 28 januari een dubbele doop gevierd, van vader en zoon Sanders. Heel 
bijzonder hoe Remy zijn weg met God gaat en hij samen met Jacoline dat ook wil meegeven 
aan Joas. Op 14 februari hebben we afscheid genomen van Bert Kwast, die zo lang 
voorzitter van de kerkenraad is geweest. Er waren veel blijken van dank ontvangen en we 
hebben hem een mooi kunstwerk kunnen aanbieden. Annette Knol is in die dienst bevestigd 
als nieuwe voorzitter.  
 
De periode tot aan Pasen hebben we als gemeente bewust beleefd aan de hand van de 
levensweg van Jezus. Het was in die periode niet mogelijk elkaar fysiek te ontmoeten, en dit 
was een manier om de veertigdagentijd toch samen te beleven. Jan Peek, Eline Plak, 
Marlies Homan en Murielle van Diepen hadden het voorbereid. Er waren vlogs van de 
predikant over een weekthema, met opdrachten die we in de week konden doen, video’s van 
gemeenteleden met waartoe de opdracht hen had geïnspireerd en een uitwisseling van 
foto’s op de website van resultaten van gemeenteleden. Het was een mooi gemeenteproject. 
Op 18 april hebben we de zegen van God gevraagd over Jan Willem Rozendaal, zoon van 
Tim en Linda Rozendaal. Gemeenteleden hadden op video ingesproken dat ze hem welkom 
heetten in de gemeente; door al die gezichten via het scherm te zien, ervoeren we dat we 
hem van harte in ons midden opnemen.  
 



De week voor Pasen hebben we geen sobere maaltijden kunnen hebben, maar de vieringen 
gingen wel door. Ook vanuit huis hebben velen de vieringen kunnen volgen. Kees van der 
Does, Jan Boonstra en Loes Kamer verzorgden de vieringen op maandag, dinsdag en 
woensdag, de vieringen van het Paastriduum waren voorbereid door Jonneke Klomp, Dick 
van Elk, Ineke Groenendijk, Edith van Grondelle en Murielle van Diepen. Het thema was: 
doorgang naar het licht. Liturgische bloemstukken waren gemaakt door Jonneke Klomp en 
Monique Hop en beeldden het eigene van de verschillende dagen voor Pasen uit. De 
Paasdienst was feestelijk, mede dankzij de muzikale medewerking van Wendy Barten (fluit) 
en Marco van Esch (klarinet). 
 
Op 11 juli stonden we in de dienst stil bij het huwelijk van Sander Kwakernaak en Céline 
Snethorst. We hebben hen goede woorden meegegeven, van liefde, trouw, verbondenheid 
en vrede, woorden die klinken als we in de kerk de liefde tussen twee mensen vieren. We 
hebben voor hen gebeden en hen een zegen toegezongen. 
 
Een bijzondere dienst was ook de startdienst op 23 september. Wat een feest was het om 
een heel startweekend te kunnen vieren met elkaar, met een creatieve workshop, eten en 
een wandeling in het kader van de nacht van de vluchteling op zaterdag, en een viering in de 
buitenlucht op zondag. Arie en Willy de Jong hadden hun erf opengesteld en velen uit de 
gemeente, vooral de diaconie, hebben dit mogelijk gemaakt. Op zondag spraken we in 
groepjes over de vragen: Hoe gaat het eigenlijk met ons als gemeente? En daarnaast over 
de coronatijd: wat hebben we ervaren de afgelopen anderhalf jaar? Wat is er gestopt, wat is 
gebleven en wat is er nieuw ontstaan? Wat willen we meenemen uit onze ervaringen? En tot 
slot over de toekomst: wat roept ‘Van U is de toekomst’ bij u op? De uitkomst van de 
gesprekken worden meegenomen in het traject naar een nieuw beleidsplan. 
 
Een laatste bijzondere dienst om te vermelden is 10 oktober, toen we het nieuwe liturgische 
meubilair met de nieuwe antependia en stola in gebruik hebben genomen. De rest van de 
kerk was al gemoderniseerd, dit was de kroon op al het werk. Na een bewogen zoektocht 
hebben we een mooi en stijlvol geheel. We droegen met de ambtsdragers de nieuwe 
antependia en stola naar binnen, stonden met een lezing en een lied stil bij het licht, bij de 
doop, bij de tafel van de Maaltijd van de Heer en bij de lezenaar van het Woord. We baden 
dat wat er gebeurt in de kerk, met de voorwerpen die we gebruiken, tot Gods eer mag zijn. 
En dat we in de schoonheid daarvan iets van Gods schoonheid weerspiegeld zien. 
 
Naast al deze vreugde was er ook verdriet. Veel mensen hadden het moeilijk met 
eenzaamheid, het gebrek aan contact, de angst voor het virus, de verdeeldheid die er in de 
samenleving was over coronamaatregelen. De pastorale zorg kende ook beperkingen; zo 
was er minder huisbezoek mogelijk. Wel was er telefonisch contact, zowel door de predikant, 
als de contactpersonen, als gemeenteleden onderling.   
 
Verdriet was er ook omdat er gemeenteleden en geliefden zijn gestorven. Corona was niet 
de oorzaak, maar heeft zeker wel gevolgen gehad. Het maakte het afscheid nemen anders: 
moeilijker, maar vaak ook intenser en intiemer. In het rouwen werden mensen soms meer op 
zichzelf teruggeworpen. Dat is niet makkelijk. We hebben afscheid moeten nemen van 
Hannie Hagen-Laterveer, Hendrik van den Dolder, Inge van Bekkem-Palsgraaf, Jan Muit, 
Nan de Haan-Kraaij, Jacob van den Ban, Geert Jan van Oldenborgh en Jennie Eijkelboom-
Swagerman.  
Onder de deken van corona is er toch heel veel gebeurd in 2021. God liet ons niet los; 
steeds weer kunnen we de tekenen zien van Zijn liefde en trouw.  
 
Gemeenteavonden 
Op 20 april vond de gebruikelijke gemeenteavond plaats via digitale weg, dus via 
kerkdienstgemist. Op de website waren vooraf de jaarrekeningen van de colleges en het 
jaarverslag geplaatst. 



 
Onze kerk in de toekomst 
De aanbevelingen van de commissie vitale & aantrekkelijke gemeente, in april 2021, zijn het 
vertrekpunt geweest voor de verdere zoektocht naar “kerk zijn in de nabije toekomst”. De 
belangrijkste aanbevelingen waren: pak de volgende processtap breder aan (in de 
commissie hebben 8 personen op persoonlijke titel gesproken en niet hun leeftijdsgenoten in 
de gemeente vertegenwoordigd) en vind iemand die de zoektocht met de hele gemeente wil 
begeleiden. 
 
Vanuit de kerkenraad zijn tot de zomervakantie gesprekken gevoerd met een begeleider die 
zou helpen om van de zoektocht een gezamenlijke trektocht te maken. Gaandeweg merkte 
de kerkenraad dat de leidraad die hij bood niet goed paste en daarom is besloten om de 
samenwerking te beëindigen. De reeds geplande gemeentegesprekken gingen niet door. 
Besloten werd om zelf verder te gaan. 
 
Na de zomervakantie, in september, ontmoette de gemeente zich in een startweekend rond 
het thema Van U is de toekomst en werden tegelijkertijd ideeën uitgewisseld voor de 
toekomst van onze kerk. Gelukkig kon dat binnen de toen geldende corona maatregelen. 
 
Jonneke Klomp bood in november haar hulp aan met haar werkervaring op het gebied van 
procesbegeleiding bij zoektochten. (Jonneke was eerder notulist in de commissie vitale & 
aantrekkelijke kerk.) Al snel werd besloten een kerkenraadsdag te organiseren om samen na 
te denken over welke richting op te gaan en wat daarvoor nodig is én om als raad onderling 
de band te versterken om deze zoektocht met elkaar te kunnen dragen. 
 
Op 29 januari 2022 is de kerkenraadsdag gehouden in de Ontmoettingskerk in Gouda, net 
na enige corona versoepelingen. De kerkenraad heeft met elkaar van gedachten gewisseld 
over de prioriteiten voor onze gemeente voor de komende tijd en over hoe het gesprek met 
de gemeente hierover te vervolgen. Een eerste aanzet is immers in het startweekend 
september 2021 gedaan. De dag werd begeleid door Jonneke en Veronique Loeffen. Als 
ontwikkelrichtingen worden gezien: 

• Verbinden door alle generaties 

• Voeren van geloofsgesprekken 

• Nadenken over de organisatie 
In de periode tot de zomer zal Jonneke met een kerkenraadslid verschillende groepen in de 
gemeente bezoeken. Zij willen luisteren naar wat bij gemeenteleden leeft en of de 
ontwikkelrichtingen worden herkend. Na de zomer, tijdens het startweekend 2022, zal er een 
gemeentevergadering zijn om de opbrengst van de gesprekken en het vervolg te bespreken.  
 
Annette Knol en Jonneke Klomp 
 

COLLEGE VAN DIAKENEN 

Het bestuur 

In 2021 bestond het team eerst uit zes diakenen: Truus Bakker (voorzitter), Jan Peek 
(secretaris), Sander Kwakernaak (penningmeester), Tineke Lavies (diaken) en Ditty 
Peek(diaken). In mei is Esther de Ruiter erbij gekomen in plaats van Tineke Kwakernaak die 
op de startzondag van 2020 afscheid heeft genomen. In december heeft Tineke Lavies 
afscheid genomen van de diaconie en zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe diaken.  
De diaconie vergaderde in 2021 negen keer. 
 
Bijna het hele jaar door is Nederland in een hele of gedeeltelijke lockdown geweest door 
corona. Dat heeft ook dit hele jaar een enorme impact gehad op het kerkelijk leven en dus 
ook op de diaconie. 



 
De activiteiten door het jaar heen die soms wel en soms niet zijn doorgegaan 
De nieuwjaarsborrel in januari 2021 is niet doorgegaan. 
De activiteiten in aanloop naar Pasen waren al enkele jaren een welkome traditie. Met hulp 
van enkele gemeenteleden, verzorgt de diaconie sobere maaltijden bij de Vespers in de 
Stille Week: soep, brood en fruit. Door corona is dit helemaal niet doorgegaan. Het 
Avondmaal op Witte Donderdag is wel doorgegaan. 
Het gehele jaar hebben we de avondmaalsvieringen aangepast. Niet in de kring staan, maar 
met afstand naar het podium lopen waar ieder gemeentelid een stukje brood en een klein 
glaasje wijn mee nam naar de eigen zitplaats. We hebben met Pasen wel een kaarten actie 
gehouden. In de Arkade is, ter bemoediging in de coronatijd, een kaart gedaan voor alle 
gemeenteleden. 
 
De biddag voor gewas en arbeid op de tweede woensdag in maart op een boerderij is ook 
niet doorgegaan. De NL Doe-dag in mei is niet doorgegaan, maar gelukkig kon die in 
september doorgaan en heeft Ditty Peek samen met vier gemeenteleden de stilte ruimte van 
het Dominohuis opgeknapt. 
 
Het hele jaar door hebben we niet kunnen collecteren met de collectezakken in verband met 
besmettingsgevaar. We hebben dit opgelost door twee boxen bij de uitgang te zetten. Om de 
collectes toch wat meer aandacht te geven hebben we bij de A doelen nieuwsbrieven van 
het doel bij de rondzendmail gedaan. En ook fysiek in de kerk wat meer voorlichting gegeven 
over de collectes. 
50% van de diaconale VVB gaat naar normaal naar het jaardoel, omdat het nu een 
verlenging is geven we 25% en 25% gaat naar een ander doel namelijk de MAF. De 
voorzitter van de stichting Inloophuis Domino de heer Ton van den Brink heeft wat verteld 
over het Dominohuis. Het was de bedoeling dat de koks van het Inloophuis een diner zouden 
organiseren voor gemeenteleden. Dat wordt nu voorvolgend jaar april gepland. 
De startzondag op september was afgelopen jaar zonder ontbijt/lunch in verband met 
corona. Wel hebben we na de kerkdienst een soort ”lunch” gehouden waarbij iedereen wat 
mee nam, wat we gedeeld hebben met elkaar.  
                 
Op zondag 13 september en op 8 november hebben we corona proef avondmaal gevierd,  
Het avondmaal in de Reehaven is niet doorgegaan.  
In oktober was er dit jaar eindelijk weer een kledingactie voor Dorcas kledingactie. En dat 
was ook afgelopen jaar weer een groot succes onder leiding van Tineke Kwakernaak. 
 
Op kerstavond deze keer geen chocolademelk en glühwein geschonken bij de ingang.  
De ouderen in onze gemeente (79+) hebben dit jaar weer een presentje ontvangen van de 
diaconie, een amaryllisbol et een mooie kaart die bij circa 80 ouderen door de 
contactpersonen is rond gebracht. In overleg met het pastoraat hebben we besloten de 
leeftijdsgrens per jaar op te trekken naar 80. Daar gaan we in 2022 dus mee starten. 
 
Hulp aan anderen en andere activiteiten 
De twee kleding boxen voor de Non foodbank die op het terrein van de kerk staan lopen 
goed. vol. Op dinsdag en zaterdag worden ze geleegd. 
 
In samenwerking met de RK Geloofsgemeenschap De Goede Herder werkt een aantal 
gemeenteleden mee aan de lokale voedselbank op zaterdagmiddagen vanuit De Ark. 
Bij de Coöp en bij bakker Ko van Dalen wordt zaterdag overgebleven voedsel en brood 
opgehaald en verdeeld over circa 10 cliënten die hier gebruik van maken. 
 
Voor de Kerst werd op de twee zondagen ervoor een inzameling gehouden voor extra 
artikelen t.b.v. onze eigen Voedselbank e.o. Ook hebben we De Ark op zaterdag 17 



december open gezet voor alle inwoners van Reeuwijk om spullen te brengen voor onze 
voedselbank. Bij de Coöp. konden mensen spullen kopen en inleveren voor de Voedselbank. 

In de Kijk op Reeuwijk heeft een artikel hierover gestaan en zijn er zeker 20 mensen 
geweest die spullen hebben gebracht, naast eigen gemeenteleden. Een mooie uitstraling 
voor De Ark.  

In hal bij de hoofdingang en bij de zijingang staan twee kleine groene boxen voor het 
inleveren van oude mobieltjes en inktcassettes. Als ze vol zijn worden ze ingeleverd in 
Utrecht bij het kantoorgebouw van Kerk in Aktie en wordt een project van Kerk in Actie 
hiermee gesteund. 

In 2022 willen we aandacht gaan besteden aan de Groene Kerk. 

Bloemendienst 
Elke zaterdag wordt er door één of twee van de 12 dames van de bloemendienst bloemen 
gekocht en in de kerk gezet. Na de dienst worden deze, vergezeld met een bezoek, 
weggebracht naar een zieke of oudere. De kosten worden betaald door de diaconie, evenals 
de bloemen attenties die de contactpersonen van de wijken naar zieken of ouderen brengen. 
In coronatijd hebben we de bloemendienst wel door kunnen laten gaan. Bezoek in huis in de 
coronatijd aan ouderen of zieken werd weinig gedaan, afhankelijk van de situatie.                         
Meestal werden de bloemen afgeven met een praatje aan de deur. In december is Jenny 
Eijkelboom plotseling overleden, zij heeft zeker meer dan 20 jaar de bloemendienst gedaan.  
De bloemendienst zal haar missen. 
 
Tijdens de diaconievergadering bespreken we ook welke gemeenteleden we een kaart 
sturen ter bemoediging. 
 
Collecten en giften 
In september hebben we naar het collecterooster voor 2022 gekeken. De A doelen waar een 
gemeentelid aan verbonden is, blijven hetzelfde. Er is een A doel bijgekomen na een oproep 
in de Arkade. Erna Eigeman heeft het UAF voorgesteld, dat is het Universitair Asiel Fonds. 
De A doelen krijgen twee maal per jaar een collecte met een toelichting in de dienst door het 
desbetreffende gemeentelid (1 of 2 keer per jaar). De B doelen krijgen 1 x per jaar een 
collecte met alleen een korte toelichting door de diaken. 
Dit zijn veelal wat grotere, meer bekende organisaties, zoals Amnesty International, Artsen 
zonder Grenzen, Open Doors, en Tear. Echter ook kleinere doelen zoals Exodus, 
Nederlands Bijbelgenootschap. Daarnaast hebben wij ook een lijst met C doelen, zij krijgen 
een gift vanuit Algemene Diaconale Doelen. 
Het collecterooster wordt in de Kerkenraadvergadering doorgenomen en daarna definitief 
vastgesteld.  
 
Via de collectes en giften hebben we in totaal circa € 21.000, - opgehaald voor de A en B 
doelen.  
Voor de diaconie en voor de kerk circa € 4.600, - 
De Vaste Vrijwillige Bijdrage voor de diaconie was in 2021 € 6.150. -Hiermee ondersteunen 
we onze eigen uitgaven, het jaardoel en Kerk in Actie. 
 
Landelijke Diaconale Dag voor diakenen 
De landelijke diaconale dag half november 2021 was dit jaar digitaal en er is niet meegedaan 
door de diaconie.  
 
We kijken terug op een jaar waarin we prettig met elkaar samen gewerkt hebben.  

Namens de diaconie,  
Truus Bakker-Amelink  
 



PASTORAAT 

Het pastoraat staat onder leiding van predikant Murielle van Diepen en de pastorale 
ouderlingen Loes Kamer en Greet Bakker. Greet heeft in november 2021 haar ambt als 
pastoraal ouderling neergelegd. Wel is zij de welkomstbezoeken blijven doen, sindsdien 
daarbij bijgestaan door Jeanette van Galen. Zij vormen samen de welkomstcommissie en 
rapporteren in het pastorale team. 
Hierbij het verslag van de activiteiten die in 2021 hebben plaats gevonden op het gebied van 
het pastoraat binnen onze gemeente. 
 
Welkom nieuwe leden 
Er zijn tenminste twaalf nieuwe adressen/pastorale eenheden bezocht: vijftien nieuwe 
inschrijvingen, waaronder drie bestaande echtparen en twee nieuwe leden door hun huwelijk 
met een gemeentelid. 
De procedure is als volgt: 
Als eerste krijgt de welkomstcommissie van ledenadministrateur Erna Eigeman een melding 
van een nieuw adres. Na een paar weken gaat de welkomstouderling daar langs met een 
Arkade, een welkomstfolder en een formulier waarop aangegeven kan worden of men bij De 
Ark, de hervormde gemeenten van Reeuwijk-Brug of Sluipwijk ingeschreven wil worden of 
dat de voorkeur is om in de vorige gemeente ingeschreven te willen blijven. Na een of twee 
weken komt de welkomstouderling terug om het ingevulde formulier weer op te halen en 
eventuele vragen te beantwoorden. De welkomstcommissie zorgt ervoor dat het ingevulde 
formulier door de ledenadministrateur wordt afgehandeld. Wanneer blijkt dat men bij De Ark 
ingeschreven wil worden, wordt een kleine attentie aangeboden: een kaars of een reep 
chocolade uit de Wereldwinkel, met daaraan het kaartje van De Ark en een woord van 
welkom. Het nieuwe lid (of leden) wordt door de ledenadministrateur ingeschreven in het 
ledenbestand van De Ark, zij zorgt voor vermelding in Arkade en informeert de predikant, de 
pastorale ouderling alsmede de contactpersoon van de wijk waaronder de nieuwe pastorale 
eenheid valt. 
Uit deze werkwijze valt af te leiden dat nieuwe gemeenteleden tenminste twee keer door de 
Welkomstcommissie bezocht zijn. De praktijk is dat op een eerste bezoek aan het nieuwe 
adres niet vanzelfsprekend een vervolg komt. Bij het ophalen van het formulier blijkt dit vaak 
niet ingevuld en wanneer toegezegd wordt dit alsnog te doen gebeurt het lang niet altijd. 
Soms wordt zelfs de deur niet open gedaan. Deze gang van zaken frustreert het werk van de 
Welkomstcommissie en de ledenadministratie aanzienlijk omdat hiermee ook de procedure 
niet verder afgehandeld kan worden. Deze adressen blijven open staan en het aantal is 
groeiende. 
 
Contactpersonen 
Pastoraat is het is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar 
bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Het is een kracht 
van De Ark dat we dat als gemeenteleden doen: er is een grote onderlinge betrokkenheid. 
Bovendien hebben we een waardevol netwerk van contactpersonen die namens de kerk 
contact onderhouden met gemeenteleden over hun wel en wee. 
Om gezondheidsredenen en in overleg met het Pastorale Team heeft de contactpersoon van 
wijk B2 haar functie neergelegd. Deze vacante wijk wordt tijdelijk waargenomen door Loes 
Kamer. 
Henny de Hoog heeft met de verhuizing naar elders van het ene gemeentelid waarvan zij CP 
was besloten haar taken te beëindigen. Gerda van der Wal hebben wij bereid gevonden als 
de nieuwe CP van wijk F3 ons team te komen versterken, zodat daar weer verdere 
uitbreiding plaats kan vinden. 
Het aantal wijken is met vijfentwintig stabiel gebleven ten opzichte van 2020. Het aantal 
contactpersonen was eind 2021 tevens vijfentwintig, met dien verstande dat er twee 
gedeelde wijken zijn en twee keer twee wijken met dezelfde CP, waarvan één wijk als ad 
interim. 



Met de instelling van het pastorale team als tussenlaag tussen de predikant en pastorale 
ouderling zijn de aanspreekpunten per wijk overbodig geworden. Als contactpersonen 
hebben zij uiteraard dezelfde functie en taken behouden, maar zij dienen niet meer als 
aanspreekpunt. De achterkant van Arkade is daarop aangepast. 

Contactpersonenavond 
Vanwege het oplaaiende coronavirus en de daaropvolgende lockdown in het najaar van 
2021 is de jaarlijkse contactpersonenavond in 2021 uitgesteld totdat de maatregelen dat 
weer toelaten op een zodanige manier dat het voor iedere deelnemer veilig en prettig is. Wij 
hopen dat dit aan het begin van 2022 het geval zal zijn. 

  

Pastoraal Team (PT) 

Medio 2021 heeft Jeanette van Galen zich aangesloten bij het PT. Daarmee is eind 2021 de 
samenstelling van het pastorale team als volgt: 

Pastorale ouderling Loes Kamer (voorzitter), predikant Murielle van Diepen, Greet Bakker en 
Jeanette van Galen (beiden welkomstcommissie), diaken Truus Bakker (ad hoc) en Jonneke 
Klomp (notulen). In 2022 zijn nog enkele gemeenteleden voornemens zich bij het PT aan te 
sluiten. 
Het PT is in 2021 zes keer bijeen geweest, namelijk op 16 februari, 14 april, 2 juni, 28 juli, 22 
september en op 10 november. 
De predikant voert geloofsgesprekken en verzorgt het crisispastoraat: het begeleiden bij 

sterven en ernstige ziekte, van de nabestaanden tijdens en na het overlijden van een 

dierbare en het begeleiden van gemeenteleden in alle mogelijke crisissituaties die zich in 

een mensenleven kunnen voordoen. 

Daarnaast onze pastorale ouderling. Zij verzorgt de coördinatie van de contactpersonen en 

voert ook geloofsgesprekken. 

Bovendien is de welkomstcommissie onderdeel van het pastoraal team. Zij verwelkomt in 

eerste instantie nieuw ingeschreven PKN-leden die in de gemeente Reeuwijk zijn komen 

wonen en eventueel daarna nogmaals als nieuwe gemeenteleden van de Ark. 

Het is de verwachting dat ook nog enkele teamleden zonder speciale taak aansluiten, die het 

PT verder ondersteunen, bijvoorbeeld bij moeite van gemeenteleden met bepaalde 

levenssituaties, bij de grote levensvragen, de weg met God en het bezoekwerk. 

Tot slot is er onze onmisbare notulist: zij notuleert tijdens de vergadering en maakt een 

overzicht van alle goede ideeën die voorbij komen.  

In het pastorale team bespreken we thema’s waar alle pastorale teamleden wel eens 

tegenaanlopen. Verder delen we pastorale zorgen met elkaar, houden we overzicht over 

waar pastorale nood aanwezig is, stemmen we acties af en bidden we voor gemeenteleden. 

Vertrouwelijkheid is een voorwaarde en wordt te allen tijde en in alle gevallen door de 

betrokkenen gewaarborgd. Het pastoraal team houdt zo goed mogelijk zicht op de pastorale 

nood in de gemeente en reageert op signalen.  

 

BEZINNING, INSPIRATIE, ONTMOETING 

Het Leerhuis 
Zoals ook in het slotwoord van jaarverslag 2020 vermeld, hoopten wij in het begin van het 
jaar 2021 eindelijk weer bijeen te komen om op feestelijke wijze onze oud-predikant Jaap 
Koning te bedanken voor zijn jarenlange ‘waarnemende begeleiding’ van onze studie- en 
boekbesprekingen. Met onze nieuwe predikant Ds. Murielle van Diepen was eerder al 
overlegd dat zij daarna bij het  inmiddels gekozen en verspreide boekje van Claartje Kruijff 
“Stevig staan in een kwetsbare wereld “ de leerhuis-begeleiding voortaan zou gaan 
verzorgen. 



Maar de coronapandemie en de beperkende maatregelen duurden voort. Hierdoor was het 
pas mogelijk om op donderdag 9 september 2021, met gepaste onderlinge afstand  in de 
grote tussenzaal, weer bijeen te komen.  Anneke Rothuizen sprak namens ons allen 
dankwoorden uit naar Jaap. In de afgelopen drie jaren heeft hij ons begeleid bij de boeken: 
Heilige Onrust ( Frits de Lange), Thuis in de Kosmos (Tade Smedes) en  Bijbelse Miniaturen 
(Carel ter Linden). Met een boekenbon en een toast werd onze dank een beetje zichtbaar! 
 
Ondertussen was ook na lezing door Murielle vastgesteld dat het eerder genoemde boekje 
van Claartje Kruijff meer pastoraal  gericht is, mooie gedachten en geborgenheid biedt maar 
voor collectieve studie wat minder geschikt. Er werd afgesproken het boekje thuis nog een 
keer door te nemen, om in de volgende bijeenkomst, donderdag 14 oktober, aan te geven 
wat een ieder het meest trof en het zo  gezamenlijk af te ronden.  Aansluitend gaf Murielle   
nog een korte toelichting bij een vijftal nieuwe boeken  die zij had meegenomen, om daaruit 
de keuze te maken voor collectieve studie en bespreking in de komende tijden.  
Die bijeenkomst van donderdag 14 oktober werd op verzoek van Murielle ingekort, vanwege 
het overlijden van Geert Jan van Oldenborgh  en gewenste voorbereidingstijd rondom zijn 
afscheid. 
In de derde en helaas laatste leerhuis-bijeenkomst in 2021, donderdag 11 november, 
bespraken we  inleiding en hoofdstuk 1 van  het nieuw gekozen boekwerk:  Een gebroken 
wereld heel maken, geschreven door de  opperrabbijn Jonathan Sacks (1948). Hij was lid 
van het Britse Hogerhuis en is in 2021 overleden. In dit boek onderzoekt deze invloedrijke 
Britse rabbijn de betekenis van verantwoordelijkheid in het leven van mensen. Het boek biedt 
een ethiek van verantwoordelijkheid die geworteld is in de joodse Bijbel, het zogenoemde 
oude of eerste testament (TeNaCH).       
Omdat door toenemende besmettingen en weer strengere maatregelen ook de december-
bijeenkomst moest vervallen, zijn we nog niet veel verder gekomen bij de bestudering van dit 
boek. In het volgende jaarverslag daarom een  meer inhoudelijke weergave. 
De coördinatie van het Leerhuis werd ook in dit tweede coronajaar verzorgd door Anneke 
Rothuizen en Bram Schuman. 
 
 
Meditatie 
We komen gemiddeld 9 keer per jaar op een avond in de Ark bij elkaar. De avonden hebben 

een vaste structuur: Inleiding en gebed. 

• Stille meditatie met gebedswoord. 

• Lectio Devina. Bijbellezen vanuit het hart. 

• Zingen van de psalmen en/of lied. 

• Gebed. 

• Om 21.00 uur verlaten de deelnemers die dit willen in stilte de kerk. 

• De deelnemers die behoefte hebben aan het delen van ervaringen blijven. 

• Rond 21.30 uur is de afronding. 

Het aantal deelnemers varieert tussen de 6 en 12 per keer. Door corona zijn een aantal 
bijeenkomsten in de Ark vervallen. 
De organisatie van de meditatie ligt in handen van Truus Visser, Marie-Françoise van der 

Does en Ineke Groenendijk.  Ineke Groenendijk begeleidt de meditatie. Het zou fijn zijn als 

nog iemand zich aangesproken voelt om dit te doen. Ben jij dat? Neem contact met ons op. 

 
ZinSpelen - lezingen in De Ark 
De Commissie ZinSpelen bestaat uit Anne van Urk, Ton Schreuders en Albert-Jan 
Wagensveld. ZinSpelen organiseert lezingen in de Ark. Annette Knol is ook lid maar wegens 
drukke bezigheden tot nader bericht niet actief binnen ZinSpelen. 



Wegens Corona-maatregelen moesten opnieuw ZinSpelen-lezingen worden uitgesteld. Wij 
zijn blij dat het nu weer kan, al kost het extra moeite om de draad weer op te pakken. 
 
Thema 
Het jaarthema voor ZinSpelen 2021 was tot de zomervakantie  “Het goede leven” ; daarna 
“Van U is de toekomst”.  
 
Sprekers die zijn geweest: 
Arjan Plaisier maandag 22 november 2021over “Zorg voor de ziel”. 
Marga Haas woensdag 13 oktober 2021 over “Leven van binnenuit”. 
 
Sprekers die niet konden komen: 
Paul van Geest over Augustinus en waarachtigheid (was gepland 26 januari 2022, deze 
wordt 31 mei 2022).  
 
Komende lezingen voor 2022 
Alain Verheij dinsdag 19 April 2022 over “God en ik”. 
Paul van Geest dinsdag 31 mei 2022 over “Augustinus en waarachtigheid”. 
 
Vergaderingen 
Er was in 2021 slechts één ZinSpelen-vergadering op 29 juli bij Annette Knol. 
 
 
Samen Op Zoek 
Vanwege coronamaatregelen zijn de groepen in het voorjaar niet meer bij elkaar gekomen.  
Begin oktober werd er met beide groepen gestart in de Ark. Er meldden zich 5 nieuwe leden 
zodat er nu 28 deelnemers zijn, 14 in elke groep. Wat fijn om na zo’n lange tijd elkaar weer 
te ontmoeten. 
Deze avond hebben we een gezamenlijke start gemaakt met een verhaal over Henri Nouwen 
dat ingeleid werd door Hilde Schreuders. Hierna gingen de groepen uiteen om hier verder 
over te praten en afspraken te maken voor de komende periode. Groep 2 is gestart met een 
app om elkaar gemakkelijk te kunnen informeren. Groep 1 doet dit vooralsnog via 
mailcontact. Niet iedereen in deze groep heeft toegang tot een app. 
In november zijn beide groepen, onafhankelijk van elkaar, nog een keer bij elkaar geweest 
en is er gesproken over- en geluisterd naar liederen en muziek welke ons aanspreken of 
raken. Achter geliefde muziek zit vaak een mooi- of ontroerend verhaal. Wat goed om dit met 
elkaar te delen.  
Helaas waren de groepen in december weer genoodzaakt te stoppen met de bijeenkomsten 
i.v.m. de toenemende coronabesmettingen. 
 
Ouderenmiddagen 
Helaas konden de ouderenmiddagen in 2021 geen doorgang vinden door de 
coronabeperkingen. 
 
Biddag voor gewas en arbeid 
 
Op woensdag 11 maart 2020 werd nog net voor de intelligente lock down - toen de corona -
pandemie was uitgebroken - de biddag voor gewas en arbeid in De Rokende Turf gehouden.  
Helaas was de pandemie in 2021 nog niet uitgewoed en kon dat jaar de Biddag niet 
gehouden worden. 
 
De voorbereiding van de biddag voor het gewas, is een activiteit van de 
Denktank/werkgroep maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid. Lid van de 
werkgroep zijn Jan Bouwens, Dick van Elk, John van Gemeren,Tineke Kwakernaak en 
Herbert Pos. Omdat dit nu nog de enige werkzaamheid van de werkgroep is, lijkt het 



passend om de pretentieuze naam van de werkgroep ook maar te veranderen in werkgroep 
Biddag voor gewas en arbeid. Een aantal leden van de werkgroep is weliswaar betrokken 
bij of als vrijwilliger werkzaam in de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk, maar deze 
werkzaamheden hebben geen verband meer met de werkgroep. 
 
 
JEUGD -> kinderen – tieners – jongeren 
Algemeen 

In 2021 werd in onze gemeente het ambt van jeugdouderling het grootste deel van het jaar  
bekleed door twee personen, namelijk Esther Eijkelboom en Petra Slappendel,  
Jeannette van Galen is afgetreden als jeugdouderling. Dat was op 21 maart 2021. Heel 
hartelijk dank voor de 6 jaar dat Jeannette jeugdouderling is geweest.  
 
Gezamenlijk zorgen de Jeugdouderlingen ervoor dat de contacten met de jeugd en met de 
leiding van de diverse jeugdgroepen en met de kerkenraad en predikant goed verlopen. 
 
Jeugdraad  
Door de maatregelen i.v.m. corona, is de jeugdraad één keer live en één keer online bij 
elkaar geweest. Bij de vergaderingen waren de jeugdouderlingen, samen met leiding van de  
jeugdgroepen vertegenwoordigd, te weten: 

- Crèche  
- Kindernevendienst 
- Kinderclub 
- Tienerclub 
- Provider 
- Sundays  
- Young Sundays 

 
Tijdens de jeugdraad wordt gesproken over allerlei zaken die deze groepen aangaan: de 
activiteiten, de huidige en eventueel nieuwe leiding, de opkomst van jongeren, de begroting, 
eventuele problemen, etc. De leiding kan de Jeugdouderlingen altijd verzoeken mee te 
denken over en ondersteuning te geven bij vragen die voor haar ligt. 
Door de maatregelen i.v.m. corona zijn in het begin veel bijeenkomsten van jeugdactiviteiten 
niet doorgegaan. Later werden daar oplossingen voor gevonden. U kunt dat lezen in de 
stukjes hieronder die de groepen betreffen. 
 
Dankzij de vele vrijwilligers die zich inzetten voor onze jeugd, is er binnen onze kerk een 
groot aanbod van activiteiten waaraan onze jeugd deel kan nemen.  
Deze vrijwilligers bedanken wij dan ook heel hartelijk!! 
 
In 2021 zijn op 7 februari Remy Sanders en Joas Ferdinand Hendrik Sanders, zoon van 
Remy en Jacoline Sanders gedoopt. Ondanks dat er op dat moment weinig mensen in de 
kerk de doopdienst bij mochten wonen, zijn we dankbaar dat via de beeldverbinding familie, 
vrienden en de gemeenteleden deze vreugdevolle dienst toch konden meevieren. 
In 2021 is op 18 april Jan-Willem Rozendaal, zoon van Tim en Linda Rozendaal opgedragen. 
Op dat moment waren de maatregelen weer wat versoepeld waardoor familie en vrienden 
fysiek aanwezig mochten zijn.  
 
Hieronder treft u wat extra informatie aan over diverse jeugdgroepen. 
 
Crèche 
Het jaar 2021 is de crèche voor het grootste deel op aanmelding beschikbaar geweest 
vanwege de Corona maatregelen. Dit is goed verlopen. Sinds eind 2021 is de crèche op 
verzoek van de kerkenraad weer volledig open en zonder aanmelding beschikbaar. 
Linda Rozendaal stopte eind 2021 met de coördinatie van de crèche en stapt over als leiding 



naar de kindernevendienst. Jacoline Sanders-den Toom neemt vanaf eind 2021 het stokje 
overnemen voor de coördinatie van de crèche.  
 
Er zijn een aantal vrijwilligers gestopt bij de crèche, maar er zijn ook nieuwe vrijwilligers 
gevonden waardoor het aantal vrijwilligers redelijk stabiel is gebleven. Zonder verdere 
opzeggingen lijkt dit voldoende.  
Tevens is er een kleine vaste groep jonge gezinnen die gebruik maakt van de crèche, het 
blijft wel met regelmaat voorkomen dat vrijwilligers voor niets zijn gekomen. Dit blijft een 
aandachtspunt, we willen de vrijwilligers wel graag blijven behouden. 
 
Als laatste staat het voornemen om voor 2022 nieuw materiaal aan te schaffen voor de 
crèche, om het voor de bestaande en nieuwe kinderen aantrekkelijker te maken om naar de 
crèche te komen.  
Er wordt gedacht aan een grondbox, vloermatten en nieuw duurzaam speelgoed.  
Jacoline zal dit verder vormgeven begin 2022. 
 
De Kindernevendienst 
Het jaar begon midden in de pandemie en zorgde ervoor dat er geen fysieke 
kindernevendiensten waren. Via de groepsapp werd het verhaal verteld en opdrachten 
gegeven. De kindernevendienst merkt dat de animo afneemt, naarmate dit de enige manier 
van contact was. Ook loopt het contact via ouder/verzorgers en niet direct met de kinderen.  
In september zijn we als gemeente begonnen met een soort start weekend. Dit starten met 
activiteiten, gezamenlijk eten en de 'nacht van de vluchteling'. Hierbij konden alle 
gemeenteleden die dat wilde meelopen om te ervaren hoe het is om een nacht als 
vluchteling te leven. Aansluitend was er dit weekend de startzondag, met het thema 'van u is 
de toekomst', waarmee we aan de slag zijn gegaan in de ochtend.   
 
Door corona konden niet alle kindernevendiensten plaatsvinden in de Ark. De momenten 
waarop dat wel mogelijk was hebben we dit aangeboden en was het fijn om elkaar weer te 
zien.  
De projecten (Pasen, Pinksteren, Kerst) proberen we op te vangen door gezinsboekjes te 
verspreiden aan de kinderen (en ouders) die zijn ingeschreven in de kerk en de leeftijd 
tussen de 4 en 12 jaar hebben. In de boekjes staan leuke opdrachten, spelletjes, gedichten 
etc. deze kunnen de kinderen maken/ doen. We hebben geprobeerd om de kinderen die niet 
naar de kerk komen, maar wel staan ingeschreven bij de kerk, te bereiken via een briefje met 
het telefoon nummer van de whatsapp groep van de kindernevendienst. Helaas is hier geen 
reactie op ontvangen. 
 
De begeleiding bestaat op dit moment uit: Marlies Homan, Jan Groenendijk, Sylvia  van de 
Graaf, Linda Schepers, Annette knol, Monique Hop en Danielle Griffioen. Voor het volgende 
seizoen zijn wij op zoek naar nieuwe begeleiding voor de kindernevendienst. 
 
Jeugdclub 
De Jeugdclub van De Ark is voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool. Van januari 
tot en met juni vonden de bijeenkomsten plaats op vrijdagavond. Vanaf september tot en met 
heden vinden de bijeenkomsten op zaterdagavond plaats. Dit heeft te maken dat een leiding 
niet meer kon op vrijdagavond en in overleg verplaats is naar zaterdag, zodat de jeugdclub 
avonden toch door konden gaan.  
We starten de Jeugdclub avond met een opening, vaak in de vorm van een gebed of een 
Bijbelverhaal, of het Onze Vader wordt gezongen. 
 
De groep bestaat uit 6 kinderen. Een hechte groep die het fijn vindt om bij elkaar te zijn en 
activiteiten te doen zoals knutselen, schilderen, film kijken, spellenavonden of 
buitenactiviteiten b.v. waterspellen. De Jeugdclub heeft door corona regelmatig stilgelegen. 
Wel hebben we bijvoorbeeld in februari geschaatst, in maart een online paasbingo gedaan, 



en in de maanden erna regelmatig verschillende activiteiten buitenshuis gedaan. Zo konden 
we toch eens per 2 tot 3 weken bij elkaar zijn. Ook de afsluiting in juli is met een klein clubje 
doorgegaan.  
 
In september 2021 is Wouter Kwakernaak helaas gestopt als leiding,   
De leiding bestaat nu uit Sylvia van de Graaf en Sandra Verweij. Shelley en Louise zijn voor 
het tweede jaar assistent-leiding 
 
Tienerclub 
Dit jaar kwamen er zo'n 4 a 5 kinderen per avond naar de tienerclub. Ondanks zorgvuldig en 
op tijd versturen van uitnodigingen is het afwachten wanneer er reacties vanuit de tieners 
komen. Dit is zoeken en voelt soms frustrerend, wanneer je last minute antwoord krijgt en je 
met elkaar een goed programma neerzet.   
 
Miranda Burger is gestopt als leiding. Berend-Kees heeft aangegeven dat hij er over nadenkt 
om ook te stoppen. Met twee leiding kunnen zij het met deze aantallen nog wel aan.  
 
De activiteiten zijn veel online geweest, in verband met de coronapandemie. Soms hebben 
we er eentje laten vallen, doordat er geen aanmeldingen waren. Er is een hapjesavond 
geweest, gestept rondom de plassen, een wensboom gemaakt en spelletjes of film kijken. 
De wens vanuit de jongeren zijn ook film kijken en spelletjes. Het zijn gezellige avonden.   
 
De leiding bestaat uit Carolien Meeuse, Berend-Kees van Loo en Remy Sanders.  
 
Provider 
Het was wisselend of bijeenkomsten in de kerk gehouden konden worden of dat we moesten 
uitwijken naar online bijeenkomsten. De online bijeenkomsten waren voor de jongeren lastig 
omdat ze ook hun studie via teams moesten volgen en dan zondag een beetje teams moe 
zijn. 
Er zijn verschillende ontwerpen besproken met de tieners waarbij de corona perikelen wel de 
overhand hadden. Vooral het omkijken naar elkaar en het "samen zijn" met elkaar moeten 
missen was voor de tieners wel een uitdaging. 
 
Met kerstochtend is de dienst voorbereid door de tieners van de kerk, waaronder de 
jongeren van Provider. De dienst was een groot succes. De inbreng kwam wat aarzelend tot 
stand maar uiteindelijk kwamen de ideeën los er is er een hele geslaagde kerstviering 
geweest. Waarbij we vooral positieve reacties hebben terug ontvangen. 
 
Voor Provider hebben we nog een groep van ongeveer 15 tieners die kunnen deelnemen 
aan deze bijeenkomsten. Gemiddeld komen er 8 naar de bijeenkomst. 
Jaarlijks hebben we ca 15 bijeenkomsten waarbij we in december en in juni een leuke 
activiteit organiseren om het jaar/seizoen leuk met elkaar af te sluiten en een basis te leggen 
voor de komende bijeenkomsten. 
 
De 2 bijeenkomsten worden gefinancierd door de kerk van het jeugdbudget. Door corona zijn 
deze activiteiten niet doorgegaan. 
In het afgelopen seizoen hebben we nog wel met elkaar Pitch en Put kunnen spelen in 
Kamerik en hebben na afloop nog met elkaar pannenkoeken gegeten in Bodegraven. 
 
Een serieus punt van aandacht is de opvolging van de begeleiding van Provider. Een aantal 
begeleiders heeft aangegeven te willen stoppen met Provider. Echter is het vinden van 
vervangers nog niet gelukt. 
De huidige begeleiding bestaat uit: Edwin en Eline Peek, Marti van Kranenburg, Hugo de 
Keijzer en Erwin Griffioen. Voor nu is dit nog voldoende maar uitbreiding is zeer gewenst. 
 



Voor dat corona uitbrak was er een start gemaakt met een cursus vanuit de Protestantse 
Kerk gezamenlijk met de tienerclub. Helaas is hieraan nog geen vervolg gegeven. Vanuit de 
begeleiding is dit nog wel wens om hier invulling aan te geven 
 
Young Sundays 
Young Sundays is in 2021 een paar keer fysiek bij elkaar gekomen en een paar keer online. 
Er is een kleine maar vaste groep van zes jongeren van rond de achttien jaar. Vaak dragen 
de jongeren onderwerpen aan die zij willen bespreken, soms verzorgen zij ook de 
voorbereiding.  
De eerste bijeenkomst in 2021 was vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen. We hebben 
gekeken welke lijsttrekkers iets hebben met geloof en besproken hoe geloof doorwerkt in 
politiek.  
De tweede bijeenkomst was voorbereid door één van de jongeren; we spraken over voeding 
en de relatie met de bijbel. Wat is de achtergrond van de spijswetten in het Oude 
Testament? Is een gezonde levensstijl, met oog voor duurzaamheid, ook geïnspireerd vanuit 
geloof? Andere bijeenkomsten spraken we over de vraag: is het Christendom als enige 
waar? Welk vertrouwen in de toekomst/toekomstdromen heb jij?  
 
Het blijkt niet altijd gemakkelijk te zijn om (met een complete groep) bij elkaar te komen, 
maar het is waardevol om elkaar te ontmoeten en te delen.   
 
De begeleiding wordt geboden door Murielle van Diepen en Marti van Kranenburg.  
 
Sundays 
Sundays komt één keer per maand bij elkaar. In 2021 zijn we wisselend online en fysiek bij 
elkaar gekomen, afhankelijk van de huidige maatregelen van dat moment. Online hebben we 
een Kahoot quiz gehouden, gehad over liefdestalen, de verkiezingen. Fysieke bijeenkomsten 
zijn gegaan over boosheid en het Onze Vader. Ook heeft een deel van de groep de 
Taizédienst in de Veste gevolgd.  
Gemiddeld waren er 6-10 jong volwassenen per bijeenkomst bijeen.   
 
Voor de zomervakantie hebben we een American Party gehouden in de kerk. Iedereen nam 
hapjes mee en zo evalueerden we de bijeenkomsten. 
Met kerst hebben we met zijn alle gegourmet. Dit was erg gezellig, ondanks de 1,5 m 
onderlinge afstand. 
 
De aansturing wordt gedaan door Esther Eijkelboom en Murielle van Diepen. Zij zal in 2022 
niet meer elke bijeenkomst aanwezig zijn. De groep gaat onderling zelf avonden verzorgen.  
 
Taizé 
Helaas is er in 2021 geen Taizé-reis geweest. Wel waren er voorbereidingen getroffen en 
zouden we dat jaar samen met kerken uit Gouda naar Taizé gaan.   I.v.m. corona ging ook 
Taizé op slot en kon de reis helaas niet door gaan.   
 
We kijken ernaar uit om in de toekomst weer met een groep jongeren uit De Ark naar Taizé 
te kunnen gaan. 
 
Wel is er een dienst in de sferen van Taizé georganiseerd. Deze dienst vond plaats op 21 
november. Het was een mooie dienst, de liederen werden begeleid op dwarsfluit, piano en 
gitaar. De opkomst was beperkt. In 2022 wordt dit voorgezet om twee keer per jaar een 
dienst te organiseren.  
 
 
CONTACTEN MET OMLIGGENDE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN, CLASSIS GOUDA/ 
ZUID-HOLLAND NOORD EN DE GEMEENTE BODEGRAVEN-REEUWIJK 



 
Oecumene  
Ook in 2021werd de samenwerking met de R.K. geloofsgemeenschap voortgezet.   
Bij de R.K. parochie mochten we een nieuwe voorganger welkom heten, pastor Rob Lijesen. 
  
Zoals gebruikelijk de laatste jaren, werden er twee gezamenlijke vieringen georganiseerd die 
tot stand kwamen in goed overleg met de voorgangers in de diensten en met inbreng van de 
leiding van de kindernevendienst en de leiding van de R.K. kinderwoorddienst, tevens lid van 
de Werkgroep Oecumene . 
  
De eerste gezamenlijke viering op 17 januari was gepland in Reeuwijk-Dorp. In verband met 
de geldende beperkingen vanwege de corona pandemie  werd om logistieke redenen 
gekozen voor de locatie De Ark in Reeuwijk. Deze dienst was in het kader van de Week van 
gebed voor de Eenheid. Voorgangers waren Ds. Murielle van Diepen en pastor Rob Lijesen. 
  
Het Thema van de dienst was de eenheid van alle mensen en de hele Schepping. 
Mede door de geldende restricties werden een aantal liederen in de viering gesproken en 
begeleid met orgel en fluit. 
Tevens werd muzikale medewerking verleend door een klein steunkoor. 
  
De tweede gezamenlijke viering in 2021 vond plaats op zondag 26 september in de H.H. 
Petrus en Paulus kerk te Reeuwijk-Dorp. De viering stond in het kader van de Vredesweek 
2021. Het thema van de dienst was: Wat doe jij in Vredesnaam? De voorgangers waren Ds. 
Murielle van Diepen en pastor Rob Lijesen. 
  
Muzikale medewerking werd verleend door het Alzandokoor o.l.v. Mevr. Angenieta Katee en 
de pianist. Na afloop van de viering konden we elkaar ook ontmoeten en napraten tijdens de 
koffie. 
  
Vanwege de pandemie was het aantal bezoekers in de diensten beperkt en daarom waren 
de vieringen ook te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en in Reeuwijk-Dorp via 
kerkomroep.nl.  
  
Voor 2022 zijn ook weer twee gezamenlijke diensten gepland, waarbij rekening houdend met 
de coronamaatregelen de samenwerking met de R.K. geloofsgemeenschap wordt 
voortgezet.    
 
Contacten met andere gemeenten  
Deze bestonden in ook in 2021 vooral uit samenwerking op de gebruikelijke terreinen met de 
RK geloofsgemeenschap De Goede Herder. Met de beide andere gemeenten van Reeuwijk 
behorend tot de Protestantse Kerk, de Hervormde gemeente Reeuwijk en de Hervormde 
gemeente van Sluipwijk, waren er de gebruikelijke contacten. De in 2015 plaats gevonden  
kennismaking tussen afvaardigingen van kerkenraden en besturen plaats tussen de 
gemeenten behorend tot de Protestantse Kerk, de Christengemeente Elim en de RK 
geloofsgemeenschap De Goede Herder plaats, dus alle geloofsgemeenschappen in 
Reeuwijk en Sluipwijk, werd in 2016 voortgezet in de vorm van een periodiek overleg dat ook 
in 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 is voortgezet, zij het dat corona ook hier stagnerend 
werkte. Twee maal per jaar komen afgevaardigden van de kerkenraden en besturen bijeen. 
Een resultaat hiervan was het deelnemen aan de Week van gebed voor de eenheid in 
januari 2021 door gebedsmomenten te organiseren op de weekdagen ‘s avonds, beurtelings 
in alle kerken. Verder was er geen gezamenlijk startmoment van Kerkbalans in januari 2021. 
Dit was voorzien met als locatie De Ark maar moest worden afgezegd door 
coronamaatregelen. Verder was er de jaarlijkse Kerstgroet, in december 2021 opnieuw in de 
vorm van een advertentie in kleur in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk met een Kerstwens en 



alle vieringen rond Kerst. Aan de realisatie hiervan nemen alle Reeuwijkse kerken, inclusief 
Christengemeente Elim en de Gereformeerde Kerk van Waarder, deel.  
Bruisend Reeuwijk kon door corona niet doorgaan. 
Met de RK Geloofsgemeenschap De goede Herder werd samengewerkt bij de lokale 
voedselbank in De Ark op zaterdagen rond 18.00 uur (zie ook onder College van Diakenen) 
en oecumenische vieringen.  
 
Contacten met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
In 2013 is een werkgroep Pastorale Zorg bij Rampen gevormd die in overleg met de 
gemeente vorm geeft aan de rol van kerken bij het gemeentelijk rampenplan. Deze rol 
bestaat uit het vinden van kerkelijke locaties geschikt voor de opvang van burgers bij 
calamiteiten en het beschikbaar stellen van personen die zich belasten met de pastorale 
zorg bij de opvang van burgers bij calamiteiten en rampen. In 2021 zijn voorgenomen 
activiteiten ernstig verstoord door de coronacrisis en konden geen doorgang vinden, zoals de 
jaarlijkse toerustingsavond voor alle medewerkers. Voorzitter van het overleg tussen de 
coördinatoren van de verschillende woonkernen en kerken was Ds. Bram Tack te 
Bodegraven; deze nam in het najaar 2021 afscheid wegens emeritaat en verhuizing. 
 
Protestantse classis Zuid-Holland-Noord 
In 2021 ontvingen we de nieuwsbrieven en de verslagen van de vergaderingen van de 
classis. In juni 2022 zal de classispredikant de kerkenraad bezoeken. 
 
EREDIENSTEN EN MUZIEK 

De muziekcommissie 
Ook op muzikaal gebied maakte de coronacrisis korte metten met een aantal plannen. 
Afhankelijk van de coronabeperkingen werden de kerkdiensten online in kleine bezetting 
gehouden, met alleen enkele medewerkers, soms met 30, 60 of met 100 aanwezigen. 
Omdat aan zingen een groter besmettingsrisico verbonden is, moesten we een groot aantal 
diensten volstaan met een steunkoor van enkele personen, die we steeds uit de cantorij 
konden rekruteren.  

Met veel vindingrijkheid wisten we toch wat van de diensten te maken. De muzikale 
medewerking van muzikanten van buiten onze gemeente was daarom beperkt. Gelukkig 
kunnen we steeds een beroep doen op ons trouwe team van organisten en pianisten. De 
Paasdienst was feestelijk, mede dankzij de muzikale medewerking van Wendy Barten (fluit) 
en Marco van Esch (klarinet). 
Ook zijn we verheugd met het team voor beeld en geluid dat elke zondag zorgt voor de 
vastlegging en uitzending van alle vieringen via kerkdienstgemist.nl. 
Op 21 november vond een Taizé-viering plaats.   
 
Weeksluitingen in de Reehorst 
Als regel is er iedere vrijdagavond om 19.00 uur een weeksluiting in het Zorgcentrum De 
Reehorst, mede verzorgd door voorgangers en leden van de Reeuwijkse parochie en 
gemeenten. Deze weeksluitingen hebben het karakter van een korte viering. Al enige jaren is 
samen met onze voorganger een aantal gemeenteleden bereid gevonden deze 
weeksluitingen mede invulling te geven wanneer onze gemeente daarvoor om de ca. 5 
weken aan de beurt is. Ook de begeleidende muziek op de piano wordt door gemeenteleden 
verzorgd. Aan de weeksluitingen nemen zo’n 30 tot 40 bewoners deel.  
Door de coronacrisis moesten ook deze werksluitingen worden opgeschort. In 2021 hebben 
er nagenoeg geen weeksluitingen plaats gevonden.  
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Het college is in 2021 vijf maal bijeen geweest. De vergadering van 1 maart vond, in verband 
met de coronasituatie van dat moment, plaats in de vorm van een online bijeenkomst. 
  



Vrijwillige bijdrage 
De toezeggingen voor 2021 waren hoger dan voor 2020 en dat was een bijzonder welkome 
ontwikkeling. Gezien de daling van het aantal gemeenteleden was dit toch wel onverwacht. 
Hulde aan allen. 
 
Algemeen 
Na de verkoop van de pastorie, in 2020,  heeft college enige tijd nodig gehad om een goede 
verdeling van de tegoeden op de diverse bankrekeningen te vinden. Nadat de landelijke PKN 
eind 2020 was gestopt als tussenpersoon van Oikocredit en de ingelegde bedragen had 
teruggestort (rond € 10.000,-) is besloten om een substantieel groter bedrag onder te 
brengen bij Oikocredit Nederland. Om precies te zijn € 100.000,-. 
Om garantieredenen is eenzelfde bedrag gestort naar het SKG, de Stichting Kerkelijk 
Geldbeheer. 
Op termijn, wanneer de verbouwings-en verfraaiingsactiviteiten geheel zijn afgerond,  zullen 
we de rekeningen bij de RABO-bank opheffen en overstappen naar de ASN-bank. Voor onze 
lopende betalingsactiviteiten rekening zullen we gebruik blijven maken van de ING-bank.  
 
Met genoegen heeft het college kunnen instemmen met ontwerp en realisering van nieuw 
liturgisch meubilair. Ook is nieuwe vloerbedekking rondom de kuil aangebracht. 
Tevens is extra geld vrijgemaakt voor aanschaf van nieuwe geluidsapparatuur na 
kortsluiting. Een en ander is naar tevredenheid door de fa. Schaapsound gerealiseerd. 
 
Bij onze zoektocht naar een opvolger van Hans Rootert zijn we uitgekomen bij Rob Kamer. 
Hij wil, naar vermogen, een rol spelen, maar geen deel uit maken van het college.  
 
Vergelijkende cijfers VVB afgelopen 3 jaar: 
 
2019 
Toegezegd Ontvangen t/m begin januari 2020 In jaarrekening 
€ 105.200,- € 104.000,-      € 105.000,- 
2020 
Toegezegd Ontvangen t/m begin januari 2021 In jaarrekening 
€ 102.400,- € 103.975,-     € 103.975,- 
 
2021 
Toegezegd Ontvangen t/m begin januari 2022 In concept jaarrekening 
€ 108.600,- € 107.600,-     € 108.568,- 
 
 
Verhuur en gebruik van de Ark 
Ook in 2021 hebben de verhuurinkomsten geleden onder de Coronacrisis. Uitbreiding van 
verhuur is dus nog niet op gang gekomen.  
Niettemin hebben we toch wat nieuwe huurders gehad, zoals de fluitgroep Flutopia, 
die bijzonder gecharmeerd was en is van ons gebouw en regelmatig oefendagen 
organiseert.   
Fysiotherapiepraktijk Van Keulen is overgenomen door twee medewerksters, zij hebben het 
lopende huurcontract  ongewijzigd overgenomen.  
 
Samenstelling College van Kerkrentmeesters 
 
Eind 2021 bestond het college van Kerkrentmeesters uit de volgende gemeenteleden: 
Dirk-Jan Knol   ouderling-kerkrentmeester (voorzitter college) 
Anton Bakker   ouderling-kerkrentmeester (secretaris) 
Erna Eigeman   ledenadministrateur 
Tim Roozendaal  administrateur vaste vrijwillige bijdragen (VVB) 



Jan Walrave   financieel administrateur 
Heleen Schrier  penningmeester 
Annie Hoonhout  verhuur en gebruik De Ark 
  
Archief 
In 2020 is het archief opgeschoond en in juni van dat jaar overgedragen aan het Regionaal 
Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) in Woerden voor inventarisering, 
verwerking en toevoeging aan het al aanwezige archiefbestand. In november 2021 werd 
gemeld dat deze verwerking op dat moment plaatsvond en op 22 december ontvingen wij 
bericht dat dit tot een goed einde was gebracht. Drie herziene plaatsingslijsten werden 
toegestuurd: van de Hervormde Bruggemeente, de Gereformeerde Kerk van Reeuwijk, en 
de SoW/Protestantse Gemeente De Ark. De vorige lijsten stamden uit 2007. Deze 
plaatsingslijsten zijn ook digitaal te doorzoeken via de website van het RHC. Zoeken op: 
Archieven > Zoeken binnen archieven / archief > de naam (Bruggemeente, Gereformeerde 
Kerk Reeuwijk of Samen op Weg gemeente / Protestantse Gemeente De Ark). 

Bij de verwerking in 2022 was ook veel oud materiaal, in de laatste jaren aan onze gemeente 
aangeleverd, meestal van gemeenteleden die ooit lid waren van een commissie of 
werkgroep. Dit is eerst zo goed mogelijk opgeschoond en daarna aangeleverd aan het RHC. 
De medewerkers van het streekarchief bepalen wat wel en niet bewaard kan/moet worden, 
dubbelingen zijn niet wenselijk.  

Geprobeerd wordt om nu jaarlijks de relevante stukken van de diverse in de gemeente 
actieve werkgroepen en commissies aangeleverd te krijgen. Dat geldt voor agenda’s, 
verslagen van vergaderingen, financiële gegevens, briefwisseling of mailverkeer met officiële 
instanties of personen, die relevant zijn voor het reilen en zeilen van commissie, college, 
raad of werkgroep. Deze stukken worden bewaard in het kerkgebouw, achter slot en grendel 
en t.z.t. weer overgedragen aan het RHC. Gestreefd wordt dit vijfjaarlijks te doen. 

Ledenadministratie / verloop ledenaantal in 2020 
 

Telling 31 december 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Belijdende leden 276 279 231 255 250 249 

Doopleden 287 254 265 227 214 201 

Gastleden 8 5 6 6 7 6 

Meegeregistreerden 34 34 28 30 27 25 

Vriend  10 10 11 17 15 14 

Ongedoopte kinderen 25 25 25 15 14 13 

Totaal 640 603 566 550 527 508 

Ook dit jaar weer een teruggang in het 
aantal gemeenteleden. Een trend die al 
vele jaren gezien wordt. En, zoals elk 
jaar weer het geval, rond de tijd dat de 
Actie Kerkbalans wordt gehouden 
komen er verzoeken om uitschrijving 
binnen. Personen worden 
geconfronteerd met het feit dat lid zijn 
van een kerk niet kan zonder dat daar 
financiële verplichtingen tegenover 
staan. De kerk krijgt geen subsidie en is 
afhankelijk van wat kerkleden middels 
een vaste vrijwillige bijdrage willen of 
kunnen afstaan. 
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Op verzoek van de kerkenraad is aan het eind van het verslagjaar ook een uitsplitsing 
gemaakt per leeftijdsgroep. De 71 tot 80-jarigen vormen in aantal de grootste groep, 101 
personen, dat is 20% van ons ledenbestand.  

Via LRP werden het afgelopen kalenderjaar 25 adressen ´aangeleverd´. Een klein deel liet 
weten bij ons ingeschreven te willen worden. Zes adressen werden op eigen verzoek in 2021 
aan ons ledenbestand toegevoegd. Er resten nog enkele namen/adressen die eerst bezoek 
kunnen verwachten van ons pastoraal team. Daarna is pas zeker of men al of niet lid wil 
worden in onze gemeente, terug wil naar de kerkelijke gemeente in de vorige woonplaats, of 
dat men zich laat uitschrijven.  

 
Inrichting van de kerkzaal 
Op 10 oktober namen we het nieuwe liturgische meubilair met de nieuwe antependia en 
stola in gebruik. De rest van de kerk was al gemoderniseerd, dit was de kroon op al het werk. 
Na een bewogen zoektocht hebben we een mooi en stijlvol geheel. Hiermee is voorlopig de 
inrichting van de kerkzaal afgerond. We bedanken alle leden van de werkgroep die hieraan 
veel tijd en inspanning hebben besteed. De verplaatsbaarheid van de liturgietafel vraagt nog 
aandacht. 
 

COMMUNICATIE 

Kerkblad Arkade 
Arkade (31e jaargang) verscheen in 2021 negen keer, ook dit jaar weer rijkelijk voorzien van 
kopij aangereikt door gemeenteleden. De omvang van het kerkblad ligt rond de 40 pagina’s. 
Het blijkt voor de redactie mogelijk zich aan de deadlines voor de uitgave te houden, dankzij 
een strak productieschema. Hierdoor weten de aanbieders van kopij precies wanneer 
Arkade bij de lezers in de bus ligt, wat van belang is voor ieder die iets organiseert. Arkade 
biedt dan ook een goed en rijk overzicht van de activiteiten die in de gemeente plaatsvinden, 
niet alleen achteraf (met verslagen), maar ook door tijdige aankondigingen. 
We kunnen constateren dat de bedoeling van de uitgave van Arkade, een kerkblad vóór de 
gemeente en dóór de gemeente, door velen wordt opgepakt. Er komt een grote variëteit aan 
bijdragen binnen. Sinds de mogelijkheid van het opnemen van illustraties in de tekst is de 
leesbaarheid van Arkade natuurlijk ook vergroot. Ook zijn we blij met de kleurige omslag van 
ons blad. Afgelopen jaar had Arkade een constante oplage van de 300 exemplaren. Arkade 
is vanwege privacy-aspecten niet meer op de website te vinden. Per jaar vragen we 
gemeenteleden om een bijdrage voor Arkade van € 20,-.  
 
Begin 2020 is bij de lezers geïnventariseerd wat de behoefte was aan een digitale Arkade. 
Dat heeft opgeleverd dat momenteel zo’n 25 personen de Arkade als pdf-bestand in hun 
mailbox ontvangen. Dit scheelt drukkosten en - voor lezers buiten het bezorgingsgebied - 
ook portokosten.  
 
Rondzendmail 
Voor de communicatie van onvoorziene gebeurtenissen en herinneringen aan activiteiten 
wordt gebruik gemaakt van de rondzendmail, waarmee ruim 240 e-mailadressen van 
gemeenteleden worden bereikt. Sedert het begin van de coronapandemie worden ook de 
orden van dienst per rondzendmail verzonden ten behoeve van de luisteraars en kijkers van 
kerkdienstgemist. Wordt deze nu nog van een privécomputer verzonden, in 2022 zal worden 
geïnitieerd deze verzending via de website te laten plaats vinden. 
 
PR, Kijk op Bodegraven-Reeuwijk, website en Facebook 
De Ark van Reeuwijk probeert altijd ook een goede PR te maken. Sinds jaren gaat dat via de 
website en Facebook, maar ook is er een stoepbord dat bij “t Kaashuys” in het 
winkelcentrum staat waarop de lezingen van ZinSpelen te zien zijn. Geregeld staan we in de 



Kijk op Bodegraven-Reeuwijk met aankondigingen of een verslag. Verder is en wordt 
gewerkt aan de verdere optimalisering van de website. 
 
Donkey mobile 
Voor een nog betere interne communicatie is oriënterend gekeken naar de gemeente-app 
Donkey mobile. Dat vraagt nog nadere bezinning, deze is vertraagd door corona. 
 
Kerkdienstgemist.nl 
Alle vieringen en lezingen van ZinSpelen worden uitgezonden en vastgelegd in 
kerkdienstgemist.nl, waar de uitzendingen nog ca. 11 maanden na de opname kunnen 
worden beluisterd.  
Sedert 8 november 2020 beschikken we ook over KerkTV. In de coronatijd is dit als zeer 
nuttig ervaren, wat blijkt uit de statistieken van kerkdienstgemist. Het aantal luisteraars en 
kijkers blijkt groter dan er ooit kerkgangers in De Ark zijn geweest.                      
 

 


