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Protestantse Kerkdiensten in de Koepelkerk 

De diensten beginnen, zowel in de zomer als in de winter om 10.00 uur, 
tenzij anders vermeld. 
 

 
 
25 oktober Ds. B. van Empel, Vleuten 
 

 1 november Ds. A. Lodewijk, Leerdam 
 

 8 november Ds. Wolleswinkel, Meerkerk 
 

15 november Ds. Den Harder, Zwijndrecht 
 

22 november Ds. Mw. R. van der Zouwen, Sleeuwijk 
  laatste zondag kerkelijk jaar 
 

29 november Drs. J.P. Goossen, Tiel 
1e Advent 

6 december Ds. Mevr. N. Dijkstra-Algra, Houten 
      2e Advent 
 

13 december Mw. G. Bijl, Noordeloos 
  3e Advent 
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Meditatie 

 
Hoe moeilijk kan het soms zijn in de huidige tijd? Of beter misschien: hoe 

moeilijk kan iemand het hebben? Wat blijft het toch eigenaardig, dat in 

deze Covid-19 tijd, terwijl de tweede golf flink opkomt, de ene mens met 

opgeheven hoofd doorgaat en de andere de moed in de schoenen zinkt. 

Komt dat omdat de een zijn vertrouwen op God stelt en de ander het enkel 

bij zichzelf zoekt?  

 

Dat zou een eenvoudig antwoord zijn en ik denk dat het veel ingewikkelder 

ligt. Soms heeft het met eenzaamheid te maken, maar ook is het voor een 

belangrijk deel een karakterkwestie. Het heeft niet met alleen zijn te maken, 

al zal het in deze tijd, waar weer veel minder mogelijk is, niet fijn zijn dat er 

weer minder mogelijkheden zijn. 

 

Maar ik denk wel, dat de kerk een rol kan hebben, die van belang is voor de 

sociale samenhang in onze maatschappij. Bij elkaar komen op zondag, bij 

elkaar thuis komen, het zijn belangrijke momenten in de week. Dat is niet 

alleen aan de kerken voorbehouden, maar ik weet zo gauw geen goede 

voorbeelden in Arkel, waarbij dat ook gebeurt. En zeker nu niet. 

 

Laten we de contacten met elkaar vooral stimuleren! Zelfs nu kan dat! 

 

Herman Meinhardt 
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Van de Kerkenraad 

 
We leven in de tweede Coronagolf en dat maakt het voor veel mensen niet 

gemakkelijk. Zeker niet na de opschudding over de Staphorster kerk en de 

reactie van minister Grapperhaus. Persoonlijk vind ik het zingen met 600 

mensen in een dienst ongepast onder de huidige omstandigheden, maar de 

reactie van de minister was naar mijn smaak ook beneden peil, omdat hij 

totaal geen rekening hield met lokale omstandigheden. Dat heeft verder 

niets te maken met de vrijheid van godsdienst, dat nogal eens van stal is 

gehaald, maar wel met de opvatting, dat juist de omstandigheden bepalen, 

wat wel en niet kan.  

Deze gebeurtenissen van begin oktober zijn niet besproken tijdens de 

laatste vergadering van de Kerkenraad, want die vergadering vond plaats op 

24 september en ook de Kerkenraad heeft geen glazen bol om te zien wat er 

in de toekomst gaat gebeuren. Maar je hoeft geen helderziende te zijn om 

te beseffen, dat het virus nog wel even hier zal zijn. Wel denk ik, dat we bij 

toekomstige uitbraken van ‘gewone’ griepvirussen misschien veel ellende 

kunnen voorkomen, als we dezelfde hygiëne toepassen als nu. 

 

Maar waar ging het dan wel over in de vergadering van de Kerkenraad? 

Allereerst over het vaststellen van het 

beleidsplan 2020 – 2024. De Kerkenraad 

heeft dat gedaan en wil het graag delen met 

de (kerkelijke) gemeente in de hoop en 

verwachting, dat die instemt met de koers 

die nu uitgestippeld is voor de komende 

jaren. Ik ga in op dit beleidsplan in een apart 

stukje in dit nummer van KoepelNieuws. Op 

basis van dit beleidsplan zal een besluit worden genomen over het 

aantrekken van een kerkelijk werker of een predikant. Daarover zal ook een 

gesprek worden gevoerd met de Protestantse gemeente van Kedichem. 
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In deze vergadering is de begroting van de Diaconie goedgekeurd. Deze 

vertoont een tekort, maar we hopen, dat er toch voldoende geld zal zijn om 

de diaconale taken goed te kunnen uitvoeren. Over deze begroting kunt u 

ook lezen in dit nummer van KoepelNieuws. 

Voorts bespraken we het idee om het Heilig Avondmaal aan het begin van 

de dienst te vieren in plaats van aan het einde. We werden het er over eens, 

dat dit toch wel een gespreksonderwerp in de gemeente moet zijn voordat 

er in de huidige situatie iets zal veranderen. We vieren nu overigens het 

Heilig Avondmaal volstrekt Corona-veilig.  

Onder de huidige omstandigheden zal het niet mogelijk zijn om de 

traditionele Kerstviering voor senioren te organiseren. Er wordt gezocht 

naar een alternatief. Hetzelfde geldt voor de adventsmarkt op  

18 en 19 december.  

 

Het College van Kerkrentmeesters was deze vergadering niet aanwezig. 

Maar er was wel een concrete gespreksdatum met de burgerlijke gemeente 

Molenlanden. De gespreksonderwerpen: de betere toegankelijkheid van het 

kerkhof en dus ook de Koepelkerk en de situatie rondom het parkeerterrein. 

Het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad hebben hier wel een 

visie op en we hopen dat we het eens kunnen worden met de gemeente 

Molenlanden (inmiddels worden de eerste stappen gezet naar een betere 

situatie). 

Vanuit de werkgroepen is niet veel te melden. Met dank aan de leden van 

de werkgroep Verdieping en Ontmoeting, die weer kans hebben gezien een 

seizoensprogramma samen te stellen. Wie de inhoud gemist heeft, kan bij 

de website Koepelkerkarkel.nl kijken of een exemplaar ophalen bij de kerk.  

Besloten is om het koffiedrinken, dat twee keer weer gedaan is, nu weer te 

stoppen, want het is ondoenlijk om de anderhalve meterregel toe te 

passen. 

In verband met de vredeszondag is er goed overleg geweest met de 

basisschool in Arkel. Jammer genoeg heeft dit geen concrete resultaten 

opgeleverd, maar het is wel fijn om te merken, dat de basisschool wil 
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meedenken en dat het mogelijk is onze activiteiten daar bekend te maken. 

 

 

 

 

 

In de Alblasserwaard is er al sinds jaar en dag Klokradio. Deze regionale 

radiozender verzorgt ook iedere zondag een kerkdienst en een 

verzoekplatenprogramma in de avond. De organisatie van Klokradio 

delegeert dat aan lokale kerkgemeenten. Ook onze gemeente, die nu 

immers bij Moelenlanden hoort, kreeg het verzoek om hieraan mee te 

werken en de Kerkenraad heeft besloten daar positief op te reageren.  

De eerste keer, dat wij mee zullen doen en dus een rechtstreekse uitzending 

meemaken uit de Koepelkerk is op zondag 6 december a.s. Daarna volgt op 

6 juni 2021 de volgende directe uitzending. Wilt u hieraan meewerken, 

meld u aan bij info@koepelkerkarkel.nl. 

 

Het is nog niet zover, maar de Kerst komt snel dichterbij. De Kerkenraad 

heeft besloten om op Kerstavond (24 december) de dienst vooral te richten 

op volwassenen en de dienst op 25 december vooral op gezinnen met 

kinderen. Eén en ander onder voorbehoud, want niemand weet nu of dit 

allemaal kan doorgaan. 

 

 

Aanvullend bericht van de Kerkenraad 

 
Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jong van  

13 oktober jl. werd wel duidelijk dat de ingezette lijn, om de kerkdiensten 

tot max. 30 personen te laten doorgaan, nog steeds gevolgd kan worden. 

Onze kerkbezoekers hoeven dus niet bang te zijn: we volgen de anderhalve 

meter regel binnen. Nieuw is, dat mondmaskers gedragen moeten worden 

tot de plaats, waar u kunt zitten; daarna mogen ze af, maar bij vertrek 

mailto:info@koepelkerkarkel.nl
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dienen opnieuw de mondmaskers opgedaan te worden. Gelukkig zijn de 

diensten ook live te volgen via onze website www.Koepelkerkarkel.nl.  

Omdat de kerkdienst live gevolgd kan worden, is besloten dat er een hoek 

in de kerk komt voor bezoekers die persé niet gefilmd willen worden. Dat 

dient u dan bij de ingang van de kerk kenbaar te maken en daar wordt dan 

rekening mee gehouden. 

 

Qua bijzondere activiteiten kunnen we nu ook melden, dat de 

kindervoorstelling op 1 november a.s. ook gewoon kan doorgaan en dat het 

concert van 31 oktober a.s., waarbij tweemaal dezelfde voorstelling wordt 

gegeven, ook kan doorgaan. 

Door alle beperkingen die er voorlopig nog wel zullen zijn, wordt het 

onmogelijk om de laatste zondag van het kerkelijk jaar een 

herdenkingsdienst te houden. De Kerkenraad bezint zich hier nog op, maar 

een suggestie is, dat de ochtenddienst voor de ‘gewone’ kerkbezoekers zal 

zijn, terwijl familie van overleden personen voor een middagvesper worden 

uitgenodigd. Op het moment van schrijven van dit stukje is het nog niet 

meer dan een mogelijkheid. Volg de KoepelBrieven voor het vervolg. 

 

Herman Meinhardt,  

voorzitter Kerkenraad 

 

Camera afgeschermde plaats 

 

Tijdens onze kerkdiensten worden er filmopnamen 

gemaakt die live worden uitgezonden en die ook later 

kunnen worden bekeken via internet. 

Wanneer u beslist niet in beeld wilt komen, meldt u zich dan bij de koster, 

dan zal die u een “camera-afgeschermde” plaats wijzen. 
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Het Beleidsplan 2020 – 2024 
 
Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad voordat dit Beleidsplan werd 

aangenomen maar nu ligt het er. Allereerst wil ik zeggen, dat er qua 

vormgeving een duidelijke trendbreuk is in vergelijking met de vorige 

Beleidsplannen. Deze vorige plannen zagen er heel mooi uit maar de 

huidige Kerkenraad had behoefte aan een compacter Beleidsplan dat voor 

iedereen goed leesbaar zou moeten zijn. Het wordt immers ook op de 

website geplaatst. 

Omdat we kerkelijk een veelkleurige gemeente (qua opvattingen) zijn, zal 

het niet zo zijn, dat iedereen het met elk woord en elke komma eens is. 

Maar het belangrijkste is, dat het richting en houvast geeft aan onze 

doelstelling voor de komende jaren. 

 

Het uitgangspunt, zoals dat ook op het bord bij de ingang van de kerk staat, 

is: ‘We zijn een open gemeente, 

tolerant, uitnodigend, dynamisch en 

onderzoekend. Gedreven door ons 

verlangen naar een actieve 

geloofsgemeenschap tussen mensen, 

zonder onderscheid, kinderen van God, 

verbonden in menslievendheid’. 

Dit betekent onder andere, dat we ons 

willen laten inspireren door de Bijbel en 

elkaar om zo een gemeenschap te vormen die een rol kan spelen in het 

dorp en tot zegen kan zijn voor alle inwoners van Arkel, niet alleen op 

zondag maar ook op de andere dagen in de week. 

 

Hoe dan? 

Allereerst door de zondagse kerkdiensten, die als een soort spil en 

inspiratiebron in het geloofsleven fungeert. Daarvoor is het gebouw, de 

Koepelkerk, ook belangrijk.  
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In de praktijk van alledag blijkt ook het Huis voor Iedereen, dat bij de 

parkeerplaats van de begraafplaats staat, ook een heel nuttige functie te 

hebben. 

De zondagse diensten zijn voor iedereen toegankelijk maar in de praktijk 

komen er vooral kerkleden. Er is dus een forse drempel voor 

buitenkerkelijken om hier te komen. Hooguit bij bruiloften (de Koepelkerk is 

een officiële trouwlocatie van de gemeente Molenlanden) en rouwdiensten 

komen er ook niet-kerkleden. 

 

Daar willen we verandering in brengen. Zowel in de communicatie naar de 

inwoners van Arkel als door het aanbieden van andere activiteiten, zoals 

kindervoorstellingen en concerten. Ook hebben we jaarlijks een project, 

zoals dit jaar Zilt, de organisatie in Gorinchem, die mensen in nood opvangt 

en tijdelijke huisvesting aanbiedt en voor volgend jaar een project in het 

buitenland.  

Tevens gaan we ons meer bezinnen op de relatie met het dorp. Daarvoor 

zijn de eerste contacten weer gelegd met de dorpsraad en met de 

basisschool. Maar we willen ons ook graag bezighouden met wat het dorp 

ons te bieden heeft: wat is belangrijk voor de inwoners van Arkel en kunnen 

wij als kerkgemeenschap dan iets betekenen?  

Wie het volledige beleidsplan (maar drie A4-tjes) wil lezen, wil ik graag 

verwijzen naar de website van de Koepelkerk. Commentaar is altijd welkom: 

info@koepelkerkarkel.nl  

 

Herman Meinhardt 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@koepelkerkarkel.nl
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Bericht namens het College van 

Kerkrentmeesters 
 

Verantwoording contante giften 

Ontvangen via Jan Sterk (september)  € 25,- voor de kerk. 

 

Collectebonnen: veilig, voordelig en makkelijk 

Het gebruik van collectebonnen is voor veel gemeenteleden al jarenlang 

een vertrouwde manier van bijdragen. De kerk ondersteunt dat van harte. 

Collectebonnen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat betekent 

een voordeel voor de kerk en voor u! 

U bestelt de bonnen eenvoudig door een bedrag over te maken op de 

bankrekening van de kerk (NL65RABO0322261112) en daarbij aan te geven 

welke bonnen u wenst. 

– Een kaart met 20 rode bonnen à € 0,75 kost € 15,- 

– Een kaart met 20 gele bonnen à € 1,00 kost € 20,-. 

– Een kaart met 20 groene bonnen à € 1,50 kost € 30,-. 

Na ontvangst van het bedrag worden de collectebonnen binnen 2 weken bij 

u bezorgd. Collectebonnen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.  

 

Digitaal collecteren  

Het collectemoment tijdens diensten in de Koepelkerk is op dit moment 

(Coronaproof) via bussen bij de uitgang van de kerk. Dat werkt voor zowel 

collectebonnen als contant geld. We merken echter dat een toenemend 

aantal mensen liever digitaal geeft. Dat geldt voor een goed doel aan de 

deur maar ook steeds meer voor de collecte op zondag. Daarbij willen we 

graag diegenen die de diensten via live-stream volgen, de gelegenheid 
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geven ook een bijdrage te doen. Sommigen doen dat nu al via een 

bankoverschrijving, waarvoor dank. Maar we willen het graag eenvoudiger 

maken, digitaal via een app op uw smartphone. Meerdere kerken gingen 

ons daarin voor. Omdat deze nieuwe manier van collecteren best spannend 

is, wordt zorgvuldig bekeken welke app het best bij onze gemeente past. 

We kijken naar inrichting, kosten en gebruiksvriendelijkheid. Binnenkort 

hoort u welke app het wordt en zullen we de informatie in de Koepelbrief 

en online op www.Koepelkerkarkel.nl plaatsen. 

Namens het College van Kerkrentmeesters 

Ilona Kamsteeg (penningmeester) 

 

 

In geval van nood ……….. 
 

We hebben geen eigen voorganger en ook onze consulent is inmiddels 

vertrokken. Maar dat betekent zeker niet, dat pastorale zorg afwezig is. U 

kunt altijd, als u daar behoefte aan heeft, contact op nemen met de 

voorzitter van de werkgroep pastoraat Wil Verhaar (Tel 0183 561204) of 

met de voorzitter van de Kerkenraad Herman Meinhardt (Tel 06 5164 3850) 

Zij helpen u verder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.koepelkerkarkel.nl/
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De Voedselbank 
 
We zijn weer terug bij af: doordat we in een tweede coronagolf terecht zijn 

gekomen, worden bijna alle pakketten weer thuisbezorgd bij onze klanten, 

en komt er bijna geen enkele klant meer in de loods. Het aantal klanten 

neemt gestaag toe, maar er zijn er gelukkig ook weer die geen gebruik meer 

van onze diensten behoeven te maken omdat zij het financieel weer wat 

beter krijgen. 

 

Alle winkelacties voor dit jaar zijn gehouden, en de opbrengst hiervan is 

toch weer iets beter dan voorgaande jaren. Nu staan nog de acties rond 

Dankdag en Kerst op het programma, maar door het mindere kerkbezoek 

vanwege de corona zal het dit jaar toch iets anders verlopen. Veel kerken 

hebben al aangekondigd om hun gemeenteleden de gelegenheid te bieden 

op bijvoorbeeld zaterdagmorgen een paar uur iets te kunnen inleveren op 

een bepaald adres in hun gemeente. We hopen dat de Voedselbank niet 

behoeft te gaan lijden onder het mindere kerkbezoek! 

 

Maar….we hebben altijd nog onze bankrekening NL25RABO 0301 9332 51 

t.n.v. Voedselbank Giessenlanden-Zederik. 

Ook is er regelmatig regionaal overleg met andere Voedselbanken en met 

diverse gemeenten over de verwachting dat binnen 12 maanden het aantal 

klanten van de Voedselbank zeer sterk zal stijgen vanwege de corona, en 

hoe de situatie dan op te pakken. Sommige instanties verwachten zelfs een 

verdubbeling van het aantal klanten, en dan komen we zeker vrijwilligers te 

kort! We houden u op de hoogte. 
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Nieuws van de Rommelmarkt Arkel 

Prijswinnaars Verloting 2020 Rommelmarkt 

Arkel bekend!  
In het Huis voor Iedereen is op zaterdag  

26 september jl. de uitslag bekend gemaakt van 

de grote verloting 2020. Clarie Ponssen heeft de 

trekking verricht onder toeziend oog van de 

voorzitter van de Kerkenraad, Herman Meinhardt.  
 

Bijna 20 prijzen waren beschikbaar gesteld door 

plaatselijke ondernemers en sponsoren.  

De Rommelmarkt 2020 kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. 

Maar de jaarlijkse verloting wél! Dankzij de inzet van veel lotenverkopers en 

de online verkoop van de loten via bankoverschrijving is heel Arkel in de 

gelegenheid geweest loten te kopen. Dit heeft erin geresulteerd dat 

uiteindelijk toch een groot deel van de loten verkocht is. 

 

De totale opbrengst van de verloting 2020 is 

maar liefst € 2.900,--. Een bedrag dat geheel 

ten goede komt van de Koepelkerk.  

De Rommelmarkt commissie dankt alle 

lotenverkopers voor hun inzet in de afgelopen 

periode. 

 

De volledige uitslag van de verloting is nog te zien op de site van de 

Koepelkerk (www.koepelkerkarkel.nl, onder het kopje ‘Actueel’ en daarna 

‘Nieuws’) en bij Jolanda’s Knutsel- en Handwerkhoek aan het Raadhuisplein. 

Alle winnaars hebben ook persoonlijk bericht gehad.  

 

Namens de Rommelmarkt commissie (SRA), 

Luuk van Sluis 

http://www.koepelkerkarkel.nl/
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GOOCHEL-THEATER 

 

 Voorstelling ‘Naastenliefde’ 

door goochelaar Jan 

Wanneer: 1 november 14.00 uur tot 15.00 uur 

De zitplaatsen zijn helaas beperkt in verband met de corona maatregelen,  

daarom graag vooraf aanmelden, kids@koepelkerkarkel.nl 

Bij veel aanmeldingen herhalen we mogelijk de voorstelling om 16.00 uur 

Toegang is gratis! 

Waar: Koepelkerk, Kerkeind 29, Arkel 
parkeren kan aan de Onderweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Kinderen mogen vooraan zitten en wij verzoeken ouders, opa’s, oma’s  en 

andere volwassenen om 1,5m afstand te houden.  

* aangeboden door Koepelkerk Arkel, www.koepelkerkarkel.nl 
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Bericht van crèche/kindernevendienst 
 

Nu de regels voor het houden van kerkdiensten op 5 oktober jl. weer zijn 

aangescherpt in verband met de toename van besmettingen met het  

Covid-19 virus, zullen we, ten aanzien de kerkdiensten, nog steeds weer pas 

op de plaats moeten maken. Door het oplaaien van het aantal besmettingen 

heeft men besloten dat het aantal kerkbezoekers beperkt moeten worden 

tot 30. Zo hoopt men besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen. 

Sommigen van u bezochten de afgelopen tijd geen diensten in de 

Koepelkerk, om het risico van besmetting via kerkbezoek, uit te sluiten. Die 

mensen worden gemist! 

 

Ook ouders met kinderen worden gemist in de reguliere diensten in de 

Koepelkerk (kinderen waren er gelukkig wel tijdens de theaterdienst op  

27 september jl., toen waren er maar liefst 23 kinderen voor de voorstelling 

“Supergraan”! En op 1 november a.s. is er weer een speciale voorstelling 

voor de kinderen ’s middags in de Koepelkerk, zie elders in dit blad. 

Om het ouders met kleine kinderen toch mogelijk te maken naar de 

reguliere diensten in de Koepelkerk te komen, willen we een verblijf voor de 

kleintjes op de crèche en voor de oudere kinderen in de kindernevendienst 

mogelijk maken. We stellen voor dat op de volgende manier te doen: 

 

- Wanneer u van plan bent om een dienst in de Koepelkerk te 

bezoeken en gebruik wilt maken van crèche en/of kindernevendienst, dan 

meldt u dat vóór de donderdag daaraan voorafgaand bij Kees Francke op 

tel. 0183-562608. Wij zorgen er dan voor dat er voor uw kind(-eren) in het 

Huis voor Iedereen opvang en begeleiding is. 

 

Team crèche en kindernevendienst 
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Nieuws van de Kunstcommissie 
 

Zoals in de vorige editie van KoepelNieuws al vermeld, heeft de 
Kunstcommissie een mooie expositie in de Koepelkerk gepland. Een familie 
expositie waarin werken worden getoond van Han en Koos Cos. Creativiteit 
en vaardigheid op een bijzondere wijze tot uitdrukking gebracht in 
afwisselende werken.  
De expositie is geopend op de zondagen 8, 15, 22 en 29 november a.s. van 

14.00-16.00 uur. Wij houden ons aan alle Covid-19 maatregelen dus houdt 

eventuele extra informatie in de gaten via de regionale kranten of de 

KoepelBrief. 

 

Namens de Kunstcommissie Koepelkerk Arkel, 

Peter Selhorst 

 

Enig idee 
Hoe jij Arkel nóg mooier kan maken?!  
 
Voor de jeugd, spelen, events, recreatie,  
bereikbaarheid, groen- en andere voorzieningen 
 
laat het ons weten: 
info@dorpsraadarkel.nl  

 
 
wij helpen je graag op weg  
www.facebook.com/dorpsraadarkel 
www.arkel.nl 
www.dorpsraadarkel.nl 

mailto:info@dorpsraadarkel.nl
http://www.facebook.com/dorpsraadarkel
http://www.arkel.nl/
http://www.dorpsraadarkel.nl/
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Berichten van de Diaconie  

 

Corona en de Diaconie 

Het is een rare tijd…. Mondkapjes op. 1,5m afstand. Beperkte omvang van 

groepen mensen. Niet zingen in de kerk. Voorzichtig zijn met bezoeken van 

ouderen. Het virus heeft groot effect op ons. Ook als Diaconie worstelen we 

hiermee. Bijvoorbeeld rond twee gebeurtenissen in de komende periode. 

We zijn gewend om die volgens een vast stramien voor te bereiden. Maar 

alles is anders. In de volgende stukjes geven we aandacht aan hoe en wat en 

vragen we om uw medewerking. Los daarvan wensen we u allemaal een 

goede gezondheid toe. 

 

Oogstdienst in Coronatijd 
Het is in Arkel (en op vele andere plaatsen) gebruikelijk om met de 

oogstdienst van onze overvloed te delen met de ouderen en zieken in de 

gemeente. Inzamelen voor de oogstdienst zal nog wel lukken. Maar dan. 

Voor het rondbrengen vragen we altijd de kerkgangers om hulp. Die zijn er 

veel minder. En de meeste daarvan behoren tot de ‘risicogroepen’ qua 

gezondheid of leeftijd. En dan de ontvangers. We hebben er dit jaar voor 

gekozen om een grotere groep mensen iets te geven als teken van 

aanwezigheid van de kerk in Arkel. Als teken van bemoediging. Maar zullen 

die mensen open doen? Ze zitten allemaal in de ‘risicogroepen’…. We 

denken een oplossing gevonden te hebben door iets rond te gaan brengen 

wat door de brievenbus past. U merkt het wel. 

Er zijn mensen die ziek zijn of ouder dan 80 jaar en in Arkel wonen en die 

geen binding met de kerk hebben. Kent u die mensen? Wilt u dan het adres 

doorgeven? Via diaconie@koepelkerkarkel.nl of via Mari de Koning,  

tel. 06 2201 3248. Dan zetten we ze ook op de lijst. 

 

mailto:diaconie@koepelkerkarkel.nl
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Ter dekking van de onkosten vragen we weer 

om een bijdrage uit uw oogst in de vorm van 

geld. Dat mag via de bank (Diaconie,  

NL45 RABO 0397 2181 25 o.v.v. Oogstdienst) of 

in de bus in de kerk. 

 

Seniorenkerst in Coronatijd 
Al vele jaren organiseren we met plezier een Seniorenkerstfeest in Arkel. 

Met een overdenking en een kerstverhaal, met het zingen van bekende 

kerstliederen en een maaltijd. De laatste jaren in het zaaltje in de Peperhof, 

afgelopen jaar in de Lingehof. Des te langer we over komende Kerst 

nadenken des te lastiger het ons lijkt om het te organiseren. 1,5m afstand, 

in de zaal zal wel lukken, maar ook bij het binnenkomen en weggaan. Niet 

zingen. Het is altijd een gezellig rumoer tussen de programmapunten door. 

Maar met de leeftijd neemt ook de slechthorendheid toe. Lastig die 1,5m. 

De deelnemers horen allemaal bij de ‘risicogroepen’…. Veel van de 

organisatoren ook. Hoeveel mensen zullen er komen wanneer we iets 

organiseren? 

Binnenkort moeten we knopen doorhakken in verband met de reservering 

voor de zaal. We willen daarom graag weten hoe u er over denkt. Of het in 

uw ogen mogelijk is om toch een bijeenkomst te hebben. Met maaltijd in de 

Lingehof, of zonder? Of in de kerk? Denkt u dat u (als het enigszins mogelijk 

is) komt? Ook als u niet komt of het niet ziet zitten willen we het graag 

weten. 

Om ons te helpen een besluit te nemen vragen we om uw reactie. Dat kan 

(bij voorkeur) door met een e-mail te reageren aan 

diaconie@koepelkerkarkel.nl. Of door te bellen met Mari de Koning,  

tel. 06 2201 3248. U kunt natuurlijk ook een van de Diakenen aanspreken. 

 

mailto:diaconie@koepelkerkarkel.nl
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Begroting 2021 

 

Ondanks alle Coronaperikelen hebben we toch een begroting opgesteld 

voor 2021. U vindt op de volgende pagina een overzicht. Als toelichting het 

volgende over de inkomsten: 

- rente van banken stelt niets meer voor. Andere jaren kregen we nog 

dividend van Oikocredit. Dit jaar niet en voor volgend jaar verwachten we 

dat ook niet. 

- de inkomsten van de Diaconie bestaan grotendeels uit 

collecteopbrengsten in de Koepelkerk. Die zijn op dit moment lager dan 

andere jaren doordat er minder kerkbezoekers zijn. Ook krijgen we minder 

bijdragen in de vorm van giften. We hebben de inkomsten voor volgend jaar 

daarom naar beneden bijgesteld. 

- door te zenden collectes, zoals voor het Project, afgelopen Pasen voor 

vluchtelingen op Lesbos en de actie Vakantietas deden het dit jaar goed. We 

hopen dat dat volgend jaar ook het geval is. 

Qua uitgaven veranderd er weinig. Voor alle duidelijkheid: 

doorzendcollectes sturen we altijd helemaal door. Soms met een aanvulling. 

Het gevolg is dat we verwachten dat we met een groot tekort zullen zitten. 

Gelukkig hebben we vette jaren gehad. Maar, laat dit vooral duidelijk zijn: 

we zijn van u afhankelijk. Het grootste deel van onze begroting wordt door 

u bepaald. 

Wanneer u vragen hebt of de begroting in wilt zien, wilt u dan voor  

26 oktober 2020 contact opnemen met Henk de Leeuw,  

tel. 06 5073 6698 of via diaconie@koepelkerkarkel.nl. 
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Project 2022 
 

Het is nog vroeg, maar we vragen u nu al vast om na te denken over het 

jaarproject 2022. Zoals u weet wisselen we ieder jaar: het ene jaar een 

binnenlands, het andere jaar een buitenlands project. In 2021 hebben we 

Zilt, In 2022 is er weer een buitenlands project aan de beurt. U kunt uw 

voorstellen doorgeven aan een van de Diakenen, via 

diaconie@koepelkerkarkel.nl of via Mari de Koning, tel. 06 2201 3248.  

In januari maken we een keuze uit de voorstellen. 
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Giften 
Afgelopen periode mochten we weer een aantal giften ontvangen: Via de 

bank een gift van € 50,- voor de Diaconie en via Jan Sterk ook een gift van  

€ 50,- die we met de kerk moesten delen. Dus € 25,- voor de Diaconie. 

Hartelijk dank! 

 

Project Zilt 
Vandaag, op het moment dat we dit schrijven (4 oktober) is met de 

bijdragen uit de kerkdienst vanmorgen de € 1.000,- overschreden! En dat in 

deze tijd waar we veel kerkdiensten 

gemist hebben. En waarin de 

Handwerkclub niet samenkomt in 

Jolanda’s Knutsel en Handwerkhoek 

en geen verkoopmarkten organiseert. 

We zijn hier dankbaar voor! 

Het geld komt met giften (afgelopen 

periode nog een van € 50,- contant) en bijdragen in de vaas in de 

Koepelkerk. We hebben nog een paar maanden te gaan. De € 1.500,- gaan 

we toch wel halen! 

Voor meer informatie over Zilt zie: www.leefgemeenschapzilt.nl. 

U kunt bijdragen via de vaas in de Koepelkerk, met de collectes in de 

Avondmaalsdiensten en giften blijven welkom. Ons bankrekeningnummer is 

NL45 RABO 0397 2181 25 ovv Project Zilt. 

 

Kerkauto  

Afgelopen voorjaar waren er geen kerkdiensten en reed er geen kerkauto. 

Nu er weer kerkdiensten zijn rijdt de auto weer wel. Bent u slecht ter been 

en kunt u niet zelf naar de Koepelkerk komen op zondagochtend, dan kunt u 

er gebruik van maken.  
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Als u dat wilt, belt u dan uiterlijk zaterdag ’s-avonds 

vóór 18.00 uur naar Mari de Koning tel. 06 2201 3248 of Lucas Bakelaar tel. 

06 4397 2274. Wilt u zelf voor een mondkapje zorgen?  

 

Oproep om ondersteuning 
 

In het vorige Koepelnieuws hebben we een oproep gedaan om, wanneer er 

vragen zijn, te kunnen helpen. Het gaat om kleinschalig kluswerk zoals 

kasten in elkaar zetten of lampen ophangen. We zouden graag een lijstje 

hebben met mensen die we, als het ooit nodig is, kunnen vragen. Helaas 

hebben we geen reacties gekregen. 
 

 

 

 

Cantorij? 
 

Helaas kunnen we tijdens diensten nog niet zingen en zijn 

onze repetities ten gevolge van de tweede Coronagolf zeer 

beperkt. Onze zorgen over de opvolging van het bestuur en 

voortgang van de Cantorij blijven onverminderd (zie het vorige 

KoepelNieuws). We begrijpen dat het onzekere tijden zijn, toch 

horen we graag van u. 

 

Cantorij bestuur, 

Joke Selhorst, Renée van Schaik en Noël Houweling 
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Herfst 2020 

door Teuna de Jong 

 

De zomer bracht ons heel veel zon.  

Je wist dat ’t niet zo blijven kon. 

Nu komt de herfsttijd er weer aan.  

Zo is het eeuwenlang gegaan. 

Geniet maar van de mooie kleuren,  

die zijn er om ons op te beuren! 

Dat kan soms heel hard nodig zijn  

in deze tijd vol angst en pijn.  

 

 

 

Kindernevendienst en 

Crèche 

Kindernevendienst en Crèche wordt gehouden in het Huis voor Iedereen. 

Wanneer u van plan bent om een dienst in de Koepelkerk te bezoeken en 

gebruik wilt maken van crèche en/of kindernevendienst, dan meldt u dat 

vóór de donderdag daaraan voorafgaand bij Kees Francke op  

tel. 0183-562608.  

Wij zorgen er dan voor dat er voor uw kind(-eren) in het Huis voor Iedereen 

opvang en begeleiding is.  

Lees ook elders in deze uitgave van KoepelNieuws.  
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Verdieping & Ontmoeting 

 

29 oktober 2020 Gesprekskring voor Senioren 

10.00-12.00 uur, Huis voor Iedereen 

31 oktober 2020  Concert: Sietse van Wijgerden, Andrew Clark 

    14.30 en 16.30 uur, Koepelkerk 

 1 november 2020  Voorstelling ‘Naastenliefde’ goochelaar Jan 

                                                        14.00 uur tot 15.00 uur, Koepelkerk 

26 november 2020 Gesprekskring voor Senioren 

10.00-12.00 uur, Huis voor Iedereen 

 

 

Agenda overige activiteiten  

 

26 oktober 2020 Kerkenraadsvergadering 

aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen 

 8, 15, 22 en 29 november Expositie Cos, Koepelkerk – 14.00-16.00 uur 

 1 december 2020 Kerkenraadsvergadering 

aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen 
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Informatie over giften en stortingen 

 

Giften en stortingen voor de Kerk 
O.a. Kerkbalans, VVB, algemeen kerkenwerk/kerkelijk orgaan, onderhoud 

gebouwen, kerkblad). 

T.n.v. Protestantse Gemeente te Arkel – rekeningnummer IBAN:  

NL65RABO 0322 2611 12 of NL12INGB 0000 0987 44). 
Giften en stortingen voor de Diaconie 
O.a. project, Arkel Solidair, algemeen/overig diaconie. 

T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Arkel – rekeningnummer IBAN: 

NL45 RABO 0397 2181 25. 

Giften en Stortingen aan Club van Honderd 

T.n.v. Protestantse Gemeente te Arkel – NL65RABO 0322 2611 12 o.v.v. 

‘Club van 100’. 

 

Van de Redactie 

De kopij per e-mail voor het volgende nummer dient uiterlijk vrijdag  

20 november 2020 aangeleverd te zijn bij Joke Selhorst-Heije, Dam 21, 4241 

BL Arkel, tel. 0183 – 562080.  U kunt uw kopij per  

e-mail zenden aan:  koepelkerk@gmail.com 

 

 

Het KoepelNieuws kunt u dinsdag 1 december 2020 in Jolanda's Knutsel en 

Handwerkhoek, Raadhuisplein 6 te Arkel tussen 13.00 en 14.00 uur ophalen, 

alsmede de eventuele boterkoeken die besteld zijn en bezorgd moeten 

worden. De nieuwe uitgave van KoepelNieuws reikt tot zondag  

24 januari 2021.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gyla.nl/redactie.html&ei=1By4VNTaOJH7avqQgJAD&bvm=bv.83640239,d.d2s&psig=AFQjCNG7SrjIK6NrXhHtK7ttK040zTCKGw&ust=1421438440925014
mailto:koepelkerk@gmail.com
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Protestantse Gemeente te Arkel 

 

Postadres Scriba Protestantse Gemeente te Arkel:  

Dhr. R. Marskamp, Kerkeind 29, 4241 XB  ARKEL – 0183-785572  

e-mail: scriba@keoeplkerkarkel.nl 

Voorzitter Kerkenraad: Dhr. H. Meinhardt, e-mail: info@koepelkerkarkel.nl 

Voorzitter College van Kerkrentmeesters: Dhr. N. Houweling, e-mail:  

cvk@koepelkerkarkel.nl 

Administrateur: Dhr. D.J. Rietveld, telefoon 0418-670320, e-mail: 

cvk@koepelkerkarkel.nl 

Aanspreekpunt Diaconie: Dhr. M. de Koning,  Pr Margrietstraat 46, Arkel, 

telefoon 06-22 01 32 48, e-mail: diaconie@koepelkerkarkel.nl 

Adres Koepelkerk: Kerkeind 29, 4241 XC  ARKEL.  

Diensten Koepelkerk:  

Zondagmorgen  10.00 uur 

Kindernevendienst en crèche:  

Elke zondagmorgen in het "Huis voor Iedereen" nabij  de Koepelkerk. 

Koster(s) Koepelkerk:  aanspreekpunt dhr. G. Zwaan,  

Kon. Wilhelminastraat 57, 4241 AW  ARKEL, telefoon 0183 - 56 26 25. 

Verhuur en besprekingen van de kerkelijke gebouwen: Herman Meinhardt, 

telefoon 06 - 51643850, e-mail: verhuur@koepelkerkarkel.nl 

Preekvoorziening: preekvoorzienerkoepelkerk@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:scriba@keoeplkerkarkel.nl
mailto:info@koepelkerkarkel.nl
mailto:diaconie@koepelkerkarkel.nl
mailto:verhuur@koepelkerkarkel.nl
mailto:preekvoorzienerkoepelkerk@gmail.com
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          David de Bruijn 
Fysiotherapie                             

 
 

Medical taping, needling & begeleiding 

daviddebruijnfysiotherapie@outlook.com 

  0183-648977 

 

 

 

 

 
 

J. van Daalen 
Aannemersbedrijf 

 
 

- www.j.v.daalen.nl -  
 

  0183-569800 

 
   

E. Mosterd 
 
 

Timmer- en 
onderhoudswerken 

 

  0183-626343 

 

 

 

 

  Büller 
Bouwmaterialen 

 
 

- keukens – sanitair - tegels - 
 

 0183-563044 

 

 

 

 
 

Linda Kreeft 
Pedicure 

 
 
 

 

www.pedicurearkel.nl 
Appeldreef 19, 4241 DK Arkel 

 

  06-34884915 

 

  De Jager 

Ambachtsbakker 

 
 

Info@bakkerijdejager.nl 
 

  0183-561042 

 

 

 

 
   

Jolanda’s 
 
 

knutsel en handwerkhoek 
Raadhuisplein 6, 4241 AD  Arkel 

 

  06-57209268 

 

 

 

 
   

De Muizenval 
 
 

Bruin Café 
Gezelligheid kent geen tijd! 

 

  0183-561488 

 

 

 

    

Wereldwinkel 
De Punt 

 
 fair trade & biologisch 

www.depuntarkel.nl 

 

 

 

 

 
   

J. de Jong 
 
 

Elektrotechniek 
- Uw juiste contact - 

 

  0183-565360 

 

 

 

mailto:daviddebruijnfysiotherapie@outlook.com
mailto:Info@bakkerijdejager.nl
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VIVEEN 
Elektro-Installatieburo 

 
 

- Stroom is onze kracht - 
 

  0183-562227 

 
 

 

Van Toer Advies  
06-18680957 

 

www.vantoeradvies.nl 
  

ontslagrecht – arbeidsrecht 
contractenrecht 

 
      

        Van Houwelingen 

           Tweewielers 
 

Waar service nog gewoon is 

www.vanhouwelingen.net 
 

  0183-561911 

 

 

 

  Sterk 
Tuincentrum 

 
 

- tuinontwerp – onderhoud - aanleg - 

www.tuincentrumsterk.nl 

  0183-622941 

 

 

 

 

Amarantha        

Uitvaartzorg 

 
Petra van de Minkelis, uitvaartbegeleider 

www.amaranthauitvaartzorg.nl  

  0183-563948 

 
 

van Ouwerkerk 
Wijnkoperij 

 
 

- Op uw gezondheid! - 
 

  0183-561133 

 

  de Groot 
Uitvaartverzorging 

 
 

- Uw vertrouwen waardig - 
 

  0183-633500 

 

                leuk !  

            makelaars 

 
     www.leuk-makelaars.nl 

 

  0183- 66 88 11 

 

 

 

 

   

                ArkelWonen 
   

Inspirerende interieurconcepten 
   www.arkelwonen.nl  

  0183- 561 277 

 

 

 

 

 

 

  

De Til Groep 
 
 

Uw feest Goed Geregeld 

Mail naar: Wim@tilgroep.nl 
 

  0184-651554 

 
 

 
 

-  
 

 

http://www.vantoeradvies.nl/
http://www.tuincentrumsterk.nl/
http://www.amaranthauitvaartzorg.nl/
mailto:Wim@tilgroep.nl

