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Protestantse Kerkdiensten in de Koepelkerk 

De diensten beginnen om 10.00 uur 

1 december Ds. T.T. van Leeuwen, Waddinxveen 

 8 december Ds. L. de Ronde, Tiel 

15 december Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel 

22 december  Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel 

24 december Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel 
  Kerstnachtdienst, aanvang 21.00 uur 

25 december Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel 
  Eerste Kerstdag, aanvang 10.00 uur 

29 december Kandidaat Mevr. A. Ruth-v.d. Berg 

31 december  Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel 
  Oudjaarsavonddienst in Rehoboth, aanvang 19.00 uur 

2014 

5 januari Ds. J. Buitenhuis, IJsselstein 
 Nieuwjaarsdienst en -borrel, aanvang dienst 11.00 uur, vóór 
de dienst staat de koffie klaar en na afloop een glaasje! 

12 januari Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel 

19 januari Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel 
  Taizédienst in de Koepelkerk, aanvang 19.00 uur 

26 januari Ds. Mevr. S. Boomer, Almere 
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Meditatie 

In het kader van 200 jaar Koninkrijk (1813-2013) staat er in het dagblad 

Trouw elke week een artikel over een bijzondere gebeurtenis of 

ontwikkeling, te beginnen bij de terugkeer van de Oranjes in 1813. Vandaag 

(woensdag 6 november) werd er iets over 1973 verteld. Onder de kop: 

“Predikanten van het podium” werd er uit de doeken gedaan hoe een 

nieuwe generatie cabaretiers het Christelijk geloof op de hak begon te 

nemen. Fons Jansen had in de zestiger jaren al de aftrap gegeven met zijn 

cabaretprogramma ‘De lachende kerk’. Het waren meestal moppen over 

pastoors waar vooral Rooms-katholieken hard om moesten lachen. En wij 

protestanten lachten mee.  

Maar de nieuwe lichting cabaretiers maakt grappen over Jezus, die voor 

velen van ons als Godslasterlijk worden ervaren. Dit lezende dacht ik: “Ik 

heb toch een boekje van ds. Okke Jager getiteld ‘De Humor van de Bijbel’?” 

Helaas kon ik het niet meer vinden. Dat spijt mij nu geducht, want ik ken zelf 

maar één kleine geschiedenis in het Nieuwe Testament waar de humor om 

de hoek komt kijken. Die staat namelijk in de brief die de apostel Paulus 

schrijft aan Filemon. Paulus, die op dat moment in de gevangenis zit, heeft 

daar de van Filemon weggelopen slaaf Onesimus ontmoet. Door de 

prediking van Paulus heeft Onesimus zich tot het Christelijk geloof bekeerd. 

Kort samengevat schrijft Paulus in zijn brief: “Onesimus is bij jou 

weggelopen als slaaf, maar als broeder stuur ik hem naar jou terug”. In mijn 

beleving klinkt daar iets van humor van Paulus in door. Het is voor 

Onesimus te hopen dat Filemon dit ook zo heeft opgevat want weglopen 

van je eigenaar werd heel zwaar gestraft in die tijd.  

 

Hoe nu verder met humor en geloof? Ik weet het niet. In ieder geval ga ik 

proberen het boekje van Okke Jager bij een antiquarische boekhandel te 

pakken te krijgen en het lezen. Als dat bruikbare tips oplevert, zal ik u 

hiervan zeker verwittigen.  

Han Cos 
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Bij de diensten 

December 
Advent  
Ieder jaar weer vind ik het heerlijk dat er, behalve 

iets te horen en te zingen, in de Adventsweken 

ook zoveel te zien is in de kerk! De mooie paarse 

kleden op de tafel en de kansel, de kaarsen, de projectverbeelding van de 

kinderen… ze geven een bepaalde sfeer. 

Daarbij is er iedere zondag van de Advent ook een liturgische schikking op 

de tafel. Deze laat iedere keer iets zien van een vrouw, van wie we de naam 

terugvinden in de ´stamboom´ van Jezus in Mattheüs 1. Mattheüs begint 

zijn verhaal over Jezus, zijn evangelie, met een lange rij namen van mensen 

van wie Jezus afstamde. De meeste namen die hij noemt, zijn van mannen: 

Abraham, David, Hizkia. Toch wordt er tussen al die mannen vier keer een 

vrouw genoemd: Tamar, Rachab, Ruth, Bathseba en besluit hij met Maria, 

de moeder van Jezus. Vijf (stam)moeders van Jezus, vijf vrouwen met 

toekomst. Iets kenmerkends van deze vrouwen: een koord, een brood… 

komt wekelijks en met de Kerst  in de schikkingen terug. 

 

Kerstdiensten 
Op 24 december om 21.00 uur vieren we de Kerstnachtdienst. Voor deze 

dienst staat het Engelse ‘Festival of Lessons and Carols’ model. Dat is een 

viering met veel muziek, liederen, lezingen. Alles is onderling op elkaar  

betrokken: de ene keer is het zo dat een lezing een lied uitlegt, dan geeft 

een lied weer een ander perspectief bij een lezing. In de Kerstnachtdienst 

heeft ieder ‘van oud tot jong’ een aandeel.  

Er wordt veel gezongen, door gemeente en cantorij, die aan deze dienst 

meewerkt. We zingen Kerstliederen uit het nieuwe Liedboek: sommige, 

zoals ‘Stille nacht’, vertrouwd en heel bekend andere, zoals ‘Als een ster in 

lichte luister’ nieuw en óók mooi. U krijgt bij de uitgang een kaars mee, met 

het logo van Amnesty International, een organisatie die zich wereldwijd 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IvVYvG6DBNcRHM&tbnid=CBzRTtxshf6BwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.animaatjes.nl/kleurplaten/kerst-kaars/&ei=WkmHUo36LNOS0QWjmoHYCQ&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNFieliPOjsCFs--hoykZmOlPh-eJg&ust=1384684240435493
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inzet voor gewetensgevangenen. Aan de binnenzijde van de wikkel om de 

kaars zit, is informatie over een schrijfactie van Amnesty International te 

vinden. Na de dienst is er voor iedereen iets warms te drinken. 

 

Op 25 december om 10.00 uur is iedereen opnieuw welkom voor de 

feestelijke Kerstdienst. Ook nu zullen we mooie, oude èn nieuwe 

Kerstliederen zingen. Ook wordt het project van de kinderen wordt 

afgesloten. We lezen het kerstverhaal uit Mattheüs 1 en daar wordt vooral 

aandacht besteed aan Jozef, zijn overwegingen en zijn beleving. Trouwen 

met een vrouw die zwanger is, maar niet van jou… dat vraagt om moed en 

vertrouwen, dat het – toch – goed is. Bij alle engelen waar we over horen in 

de kerstverhalen is ook die ene, die Jozef moed insprak: ‘Ga maar, wat je 

gaat doen is goed!’ 

 

Januari 
Jaarwisseling 
Op 31 december komen we om  

19.00 uur samen in Rehoboth, oud en 

vertrouwd, om samen het jaar af te 

sluiten. De eerste kerkdienst in het 

nieuwe jaar is op 5 januari. 

Gewoontegetrouw begint deze dienst 

een uur later dan gewoonlijk, namelijk om 11.00 uur.  Vóór de dienst staat 

de koffie al klaar, en ná de dienst stellen we ons op in de bekende slinger 

om elkaar alle goeds te wensen. Dan is er ook een hapje en een drankje. 

 

Doop 
We hopen op 12 januari Fenna Aldriane te dopen, dochtertje van Janno en 

Jantine Monshouwer en zusje van Nienke. We hopen ook dat het een 

feestelijke dienst zal zijn, met familie, met vrienden èn met ons 

gemeenteleden, die opnieuw een kindje welkom mogen heten!  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=n7fflStbsEPaOM&tbnid=6ia39j_PM05QUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_6651985_zwart-wit-vuurwerk-achtergrond.html&ei=JSqJUtzJJOm10QWT54GwDw&psig=AFQjCNEi_QGDD85CobeDqyy4rQuyCn781g&ust=1384807272466935
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En dat juist op de zondag dat we, traditiegetrouw, lezen over de doop van 

Jezus. 

12 januari is nog ver op het moment dat ik dit berichtje schrijf. Mochten er 

meer ouders zijn die een kindje willen laten dopen, of eens in alle rust over 

de doop willen praten, neem gerust contact op! 

 

Taizé-dienst 
Misschien hebt u wel eens van Taizé gehoord: een klein dorpje in het 

zuidoosten van Frankrijk, waar al sinds 1945 een oecumenische 

kloostergemeenschap leeft. Frère Roger, de stichter,  verlangde in de jaren 

na de WO II met alle verschrikkingen naar een gemeenschap met mensen, 

zoals hij zelf eens zei: ‘die heel hun leven willen geven, die elkaar proberen 

te begrijpen en zich steeds weer met elkaar verzoenen; een gemeenschap 

waarin eenvoud en goedheid van hart voor alles centraal staan’. Uit zijn 

initiatief is de gemeenschap in Taizé ontstaan, waar jaar op jaar veel 

jongeren naar toe trekken en waar vandaan inmiddels internationale 

jongerenontmoetingen over heel de wereld worden georganiseerd. De 

liederen die in de kerk van Taizé gedurende de dag in de gebedsdiensten 

worden gezongen, zijn karakteristiek. Ze zijn eenvoudig, gemakkelijk mee te 

zingen en kunnen (en moeten) keer op keer herhaald worden. In ons 

nieuwe liedboek is ook een aantal liederen uit Taizé opgenomen. 

Op 19 januari houden we een dienst in de sfeer van Taizé. De cantorij werkt 

aan deze viering mee, maar ieder mag alle liederen meezingen.  

Er zijn momenten van stilte in de dienst, gebeden. Het betreft een 

avonddienst, die om 19.00 uur begint. In verband hiermee is er die dag geen 

morgendienst. 

 

Geboren 
Op zaterdag 12 oktober is Fenna Aldriane geboren, dochter van Janno en 

Jantine Monshouwer, zusje van Nienke. Ze wonen samen aan de Perendreef 

4. Janno, Jantine en Nienke: van harte gefeliciteerd. Op het geboortekaartje 

van Fenna staat: 
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Elke geboorte is een wonder,  

elk kindje zo heel bijzonder.  
Geef Here dat ook dit kind 

in deze wereld uw liefde vindt.  

Moge het zo zijn, voor Fenna – en eigenlijk voor 

alle kinderen van deze wereld. En mogen er 

mensen voor haar zijn die iets van die liefde 

laten oplichten. 

 

Vakantie 
Wij hebben vakantie van 1 tot en met 8 januari. Er wordt voor vervanging 

gezorgd. Neem, als u een beroep wilt doen op een predikant, contact op 

met één van de leden van de kerkenraad. 

 

Anneke Lodewijk 

 

Berichten van het College van 

Kerkrentmeesters 

Eindejaarscollecte 
Traditiegetrouw organiseren we aan het eind van 2013 de laatste financiële 

actie voor dit jaar; de Eindejaarscollecte. Deze collecte hopen de lopers in 

de vorm van een begeleidende brief en bijgesloten acceptgiro in de week 

tussen Kerst en Oud en Nieuw bij u te bezorgen. De opbrengst van deze 

collecte komt volledig ten goede aan onze kerk te Arkel. Wij vragen dan ook 

uw bijzondere aandacht voor deze collecte en hopen dat u deze 

Eindejaarcollecte financieel overtuigend steunt.  

 
 
 

http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1680&bih=925&tbm=isch&tbnid=j511cqTwtaXquM:&imgrefurl=http://www.hjoannesdedoper.nl/?q%3Dnode/94&docid=YeAKlNtl3IBtkM&imgurl=http://www.hjoannesdedoper.nl/files/image/baby.jpg&w=458&h=358&ei=8hyJUvfPI8mTtQb7iIHICg&zoom=1&ved=1t:3588,r:21,s:0,i:163&iact=rc&page=1&tbnh=183&tbnw=218&start=0&ndsp=33&tx=107&ty=81
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Actie Kerkbalans 2014 
Wat aan de vroege kant, maar ik wil u alvast attenderen op de Actie 

Kerkbalans 2014. 

Deze Actie is voor onze kerk van groot belang, omdat hiermee een 

aanzienlijk deel van onze jaarlijkse financiering geborgd moet worden. 

De Actie wordt ook dit jaar weer in januari georganiseerd en duurt twee 

weken. De eerste week komen de lopers een brief, folder, 

antwoordstrookje en retourenveloppe afgeven. In de tweede week van de 

Actie wordt het antwoord weer bij u opgehaald. 

Het thema van de Kerkbalans 2014 is: “Wat is de kerk jou waard?” Een 

persoonlijke vraag. Een vraag die het waard is om (jaar in, jaar uit) 

beantwoord te kunnen en mogen worden.  

Uw vrijwillige bijdrage voor deze Actie is hierin van wezenlijk belang; de 

Actie is geheel bestemd voor onze eigen gemeente. Met uw financiële 

bijdrage helpt u het kerkenwerk in onze gemeente ook in 2014 weer 

mogelijk te maken.  

Laten we met zijn allen er voor zorgen, dat we 2014 financieel gezond 

doorkomen! 

In het komende KoepelNieuws van januari 2014 kom ik terug op de Actie 

Kerkbalans. 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

 

Christian van Toer 

 

Begroting 2014 

Hierbij vindt u de, in de Kerkenraad van 19 november goedgekeurde en 

vastgestelde, verkorte begroting van de Protestantse Gemeente te Arkel 

voor het jaar 2014, die wij begin december indienen bij de landelijke PKN. 
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Baten: 2014 begroot 2013 raming 

Levend geld € 83.950 77.469 

Renten en 

baten verhuur 

€ 12.790 12.345 

Totaal € 96.740 89.814 

   

Lasten:   

Pastoraat € 61.050 58.820 

Gebouwen € 26.915 16.829 

Overige € 16.970 17.100 

Totaal € 104.935 92.749 

   

Resultaat: € 8.195 -/- 2.935 -/- 

 

Algemeen 

Het exploitatieresultaat loopt door gestaag oplopende kosten en drastisch 

teruglopende ontvangsten verder terug. Over 2014 begroten we een tekort 

van € 8.695,00! De toegezegde vaste bijdragen aan Kerkbalans staan steeds 

meer onder druk, vele leden betalen nog niet eens de landelijke minimum 

norm van ruim € 276,00 per jaar (exclusief Solidariteitskas) en zelfs acties 

die de laatste jaren extra succesvol waren lopen steeds verder terug. Het 

College van Kerkrentmeesters vraagt uw begrip voor nieuwe acties om 

zowel op korte als op de lange termijn het hoofd boven water te kunnen 

houden. Als kerkleden en verdere bevolking enerzijds wel de Kerk 

levenslang als veilige haven willen behouden, maar er anderzijds niet 

financieel de verantwoording voor willen nemen, dan kan dit niet blijven 

bestaan. De Rommelmarkt, KoepelPodium, Kaartenactie, 
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Boterkoekverkoop, Koepelwijn verkopen alsmede Vrienden van de 

Koepelkerk en Club van 100/25 kunnen niet alleen de dalende inkomsten 

blijven compenseren. Deze acties maken een steeds groter deel uit van de 

opbrengsten Levend Geld. 

Actie op lange termijn 

Op lange termijn zal er structureel iets moeten veranderen. Het besef moet 

worden verhoogd dat onze ‘vaste’ inkomsten uit de Kerkbalans drastisch 

omhoog moeten. Van tientjesleden of gelegenheidsdonateurs kan onze 

lokale kerk niet blijven bestaan. Helpt u mee ? 

Joost Schoondermark, Kerkelijk Ontvanger 

 

Berichten uit de Diaconie 

Giften 

Zondag 10 november hebben we de oogstdienst gehouden. Bij de ouderen 

en zieken in onze gemeente is een tasje met fruit bezorgd. Iedereen die 

mee heeft geholpen hartelijk dank. In het kader van de oogstdienst 

ontvingen we een gift van 25 euro en een gift van 5 euro. Ook daarvoor 

hartelijke dank! 

  

Solidariteitsfonds 

Zoals u weet hebben we in onze gemeente een Solidariteitsfonds. Bedoeld 

om mensen, die het om wat voor reden dan ook minder hebben, te 

ondersteunen.  

Willen we dat kunnen doen, dan hebben we geld nodig. Aan u het verzoek 

om ons daarbij te helpen. Om het u makkelijker te maken vindt u in deze 

uitgave van KoepelNieuws een acceptgiro. Let u op: u moet zelf uw naam en 

uw eigen gironummer invullen. Het gironummer op de nieuwe manier, met 

het IBAN-nummer.  
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 Is u dat nog te lastig, dan mag u het deze keer nog op de oude manier 

doen. Helaas kunt u daarvoor de overschrijvingskaart niet gebruiken. U 

moet dan een eigen overschrijvingskaart gebruiken of het met 

internetbankieren doen. Ons nummer is dan 476331. 

Vacatures 

Eén van de kerntaken van een kerkelijke gemeente is de Diaconie. Om het 

werk van de Diaconie te kunnen blijven uitvoeren, is het van belang dat er 

meer menskracht is. Het werk is ook voor jezelf inspirerend en verruimt je 

blik. Voor je het weet, heb je bijzondere contacten en/of ervaringen 

waarvan je vooraf nooit wist dat het mogelijk was.  

De Diaconie 

 

Voedselbank 

De Voedselbank Giessenlanden-Zederik  zorgt iedere week voor ca. 85 

voedselpakketten met basis levensmiddelen voor mensen die met heel 

weinig rond moeten komen. De 85 pakketten zijn bestemd voor 

eenpersoonshuishoudens, kleine gezinnen maar ook grote gezinnen: in 

totaal spreken we hier over voedsel voor ca. 226 personen!  Iedere 

donderdagochtend vanaf 8.30 uur maken de vrijwilligers deze pakketten 

klaar. In de pakketten zit in ieder geval brood, melk, pap, broodbeleg, kaas, 

fruit en verse groenten, maar ook wordt geregeld gezorgd voor koffie, thee,  

(af)wasmiddel, soep, aardappelen en alles wat er verder nog wordt 

aangeboden. 

Wilt u financieel steunen? Dan kunt u uw bijdrage storten op bankrekening 

30.19.33.251 t.n.v. Voedselbank Giessenlanden-Zederik, maar ook 

levensmiddelen zijn van harte welkom. Voor meer inlichtingen neemt u 

contact op met Wil Verhaar, tel. 06 – 45 55 27 79. 
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Inzamelingsactie Voedselbank  

In de Adventsperiode houdt de Voedselbank een inzamelingsactie via de 

kerken van Giessenlanden en Zederik. Ook Arkel heeft toegezegd hieraan 

mee te willen werken. Gedurende de vier Adventszondagen zal in de hal van 

de Koepelkerk een mand staan waarin de levensmiddelen gedaan kunnen 

worden. Wat wij in de kerstpakketten van onze cliënten willen doen is o.a.: 

- Pak sap                                                       - Kippenragout 

- Pot appelmoes                                          - Rijst 

- Nootjes of pinda’s                                    - Koffie / koffiemelk 

- Spuitbus slagroom                                    - Pot jam 

- Chocolaatjes                                               - Hagelslag 

In de diverse kerken in de regio zijn verschillende levensmiddelen gevraagd 

om een zo gevarieerd mogelijk pakket samen te kunnen stellen. 

Om u een indruk te geven van het huidige aantal cliënten van onze 

voedselbank: wekelijks verzorgen wij momenteel 85 pakketten, bestemd 

voor 226 personen, waaronder 107 kinderen! 

Mocht u niet in de Koepelkerk komen maar de actie toch willen steunen, 

dan kunt u contact opnemen met Wil Verhaar, tel. 06 – 45 55 27 79. 

 

Bericht van de kunstcommissie 

De dag van het KoepelPodium (12 oktober) is weer voorbij. Voor het eerst 

was er ’s middags een KoepelPodium-Kids met een verhaal over het 

ontstaan van muziek. De voorstelling was interactief, kinderen uit het 

publiek konden op verschillende momenten meedoen en dat was heel 

geslaagd. De jeugdafdeling van KNA en leerlingen van de basisschool uit  
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Arkel o.l.v. muziekdocente Helga Buitelaar droegen een flink steentje bij. 

Hoofdrollen waren er voor Annabel van der Horst en Roelof Marskamp. 

Jong en oud hebben van deze voorstelling genoten. 

’s Avonds was er het meer vertrouwde KoepelPodium. Door ziekte en 

afwezigheid werd er op het laatste moment wat gewijzigd in het 

programma. Veel afwisseling in de optredens, jammer genoeg geen dans, 

maar wel meer poëzie dan in 2012, met 

elkaar een aantrekkelijk en gevarieerd 

programma, waar het publiek duidelijk van 

genoten heeft. Zoals wel vaker gezegd kan 

worden: de afwezigen hebben wat 

gemist!Maar dat kan worden ingehaald, 

want de datum voor volgend jaar is er al:  

Zaterdag 1 november 2014. Voor wie al 

een agenda heeft of anders op de i-phone: 

u kunt deze avond al reserveren! 

Tenslotte de opbrengst. De middag en avond hebben bij elkaar 540 euro 

opgebracht. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het bedrag dat er al is voor 

de vervanging van het Huis voor iedereen.   

De kunstcommissie wil alle medewerkers aan de middag en avond hartelijk 

bedanken voor hun inzet en hun bijdrage. 

Herman Meinhardt 

Nieuws van de Rommelmarkt 

Het is alweer zover, we hebben even moeten wachten op het verloop van 

de rioleringswerkzaamheden in ons dorp maar nu is het zeker dat de 

komende rommelmarkt gehouden kan worden op 12 april 2014. De 

voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. 

Evenals voorgaande jaren zullen overcomplete spullen weer bij u thuis 

worden opgehaald.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HR_93uq0DYwG-M&tbnid=0fWz5JDaj6B8aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.puretaste.nl/Agenda&ei=ASGJUouQNefP0QXR0oGIDw&psig=AFQjCNHDNi_HRCxb1VRdzLxAWt6AiDPvvg&ust=1384804878250244
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 De data die hiervoor zijn vastgesteld zijn 31 maart en 1 april 1014. Er volgt 

natuurlijk nog nadere informatie over de definitieve ophaaldatum van uw 

straat. 

Om onze jaarlijkse rommelmarkt weer een groot succes te maken, hebben 

wij uw goederen hard nodig. Dus verzamel alles wat u zelf niet meer nodig 

heeft en stel deze ter beschikking aan de rommelmarkt want de kans is 

groot dat uw spullen goed terecht komen bij een nieuwe eigenaar.  

Natuurlijk hebben ook dit jaar we weer veel vrijwilligers nodig om de 

rommelmarkt te kunnen organiseren. Geef u dus NU op, want uw hulp is 

hard nodig en voor ons van grote waarde. Opgeven kan bij: 

Ria Verhaar 0183-561875 of Peter Selhorst 0183-562080 of per e-mail: 

arkelrommelmarkt@gmail.com 

 

Kerstkaarten Actie 

 voor € 0,25 cent per kaart in Arkel bezorgt 
 
In december houden wij een kerstkaarten bezorgactie, waarvan de 

opbrengst voor de Koepelkerk is. Stuurt u dit jaar kerstkaarten naar familie 

en vrienden in Arkel, dan is het tarief voor het bezorgen slechts € 0,25 per 

kaart i.p.v. € 0,60. Wat moet u doen? 

 

* Breng uw ongefrankeerde kerstkaarten die in Arkel (met als postcode 

4241__) bezorgd moeten worden naar één van de twee afleverpunten; 

ArkelWonen, Raadhuisplein 2-4b of Jolanda’s Knutsel en Hobbyhoek (oude 

postkantoor), Harpstraat 2 

* Reken per kaart € 0,25 af (graag gepast) 

De door u afgegeven kerstkaarten worden gegarandeerd voor de Kerst 

bezorgd. U kunt uw kerstkaarten tot en met 19 december afgeven bij één 

van genoemde afleverpunten. 

Steun de Koepelkerk, doe mee met deze actie, alvast heel veel dank! 

 

mailto:arkelrommelmarkt@gmail.com
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….Op zoek naar relatiegeschenk of 
Sinterklaas-/Kerstcadeau?.... 

 
Denkt u dan ook eens aan onze  ‘Actie Wijnfles’, waarbij we al meer dan 10 

jaar rode, witte en rosé wijn verkopen  ter ondersteuning van de 

Protestantse Gemeente te Arkel. 

U bent  verzekerd van een kwalitatief goede wijn uit Portugal, onder de 

naam “Quinta das Amoras”. Deze wijn komt van Casa Santos Lima, een 

wijncoöperatie  uit Estremadura. Dit wijngebied ten noorden van Lissabon, 

strekt zich uit langs de Atlantische Oceaan, waar naast uiteraard de typisch 

Portugese druivensoorten en de zon, ook de zeelucht de smaak bepaalt.  

Alle flessen zijn gewoontegetrouw  voorzien van een etiket met een 

pentekening van de Koepelkerk van de hand van Han Cos.  

 

U kunt de wijn per fles kopen voor 6 euro. 

Tevens kunt u kistjes wijn bestellen gevuld met 2 flessen wijn naar keuze, à  

€ 14,50. Een doos van 6 flessen kost 36 euro. 

Mocht u relatiegeschenken nodig hebben, dan is 

het ook mogelijk de kistjes/flessen in grotere 

oplage te bestellen. Ook als Sinterklaas- of 

Kerstcadeau is een fles of kistje wijn een leuke 

optie! 

Voor bestellingen:  

-bel Joke Selhorst (tel. 562080) of  

Gerry van Rossum (tel. 564010), óf 

-teken in op de lijst, die na de kerkdienst op zondagochtend tijdens het 

koffie/thee drinken in de consistorie van de Koepelkerk ligt. 

Ook kunt u langsgaan bij Joke Selhorst, Dam 21, want rood, wit én rosé zijn 

uit voorraad leverbaar. Grote bestellingen worden eventueel gratis thuis 

bezorgd.  

 

Joke Selhorst en Gerry van Rossum 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5NOhXGwopqOOBM&tbnid=SUhMmvlCcWOM8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.interieurwinkels.com/productgroepwijn.html&ei=Y-SMUtj2JYal0AWZ7oHICA&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNGpSkzciE942wz6_QhB0W1UYJJSVw&ust=1385051606511177
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Helpt u mee onze kerstboom weer te 
laten schitteren?  
 
Alhoewel Kerst nog ver weg lijkt, is de 

kerstboomcommissie al weer begonnen 

met haar voorbereidingen. De boom is 

besteld en de versieringen zijn 

geïnspecteerd.  

Bij die inspectie werd duidelijk, dat het 

kerstballenbestand in de loop der jaren 

nogal geslonken is. Vandaar onze oproep 

aan u allen een bijdrage te leveren aan 

nieuwe versieringen voor onze kerstboom. 

Om niet al te veel verschillende 

versieringen te krijgen, maar een mooie 

evenwichtige boom te realiseren, hebben 

we als commissie contact gezocht met 

Janny en Arnold de Pijper van ‘Arkel Wonen’ op het Raadhuisplein. Zij 

bieden een door ons uitgekozen selectie kerstversieringen in hun winkel 

aan, die door u bij hen gekocht kunnen worden. Inmiddels hangen 

voorbeelden van de versieringen in de etalage en ze zien er prachtig uit! De 

prijs per versiering ligt tussen 4 en 5 euro. 

Bij binnenkomst in de winkel geeft u aan voor de kerstversieringen van de 

Koepelkerk te komen en vervolgens kiest u uit de selectie één of meerdere 

versieringen. Zo levert u een bijdrage naar draagkracht, want we willen 

nadrukkelijk stellen, dat ook één kerstversiering zeer welkom is! 

Helpt u mee onze kerstboom weer te laten schitteren?  

U kunt de versiering(en)  achter laten in de winkel of afgeven bij  

Joke Selhorst, Dam 21. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

De kerstboomcommissie 
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Dank 
 
In oktober hadden we een dubbel jubileum: Wim en ik waren 30 jaar 

getrouwd en het was 30 jaar geleden dat ik ben bevestigd als predikante. Ik 

kreeg alle ruimte om een eigen invulling te geven aan het ambtsjubileum in 

de dienst van 6 oktober, waar we in een grote kring het avondmaal vierden. 

Er kwamen kaarten, bloemen, cadeautjes om ons te feliciteren, waaronder 

de bloemen uit de kerk op 6 oktober. De toespraak die Herman Meinhardt 

als voorzitter van de kerkenraad hield, ging vergezeld van een fraaie 

collectie CD’ s van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Aan mijn wens 

‘een zangavond met het nieuwe liedboek, in een informele sfeer’ werd 

prompt gehoor gegeven en die zangavond werd vervolgens door 

kerkenraad en cantorij georganiseerd. Er waren prachtige en passende 

liederen uitgezocht, Tonnie Meinhardt nam de begeleiding voor haar 

rekening en dirigente Poula Bonefaas loodste ons op bekwame en bevlogen 

wijze door de avond. Het was heerlijk om zo samen te zingen en 

toegezongen te worden  en met gemeenteleden en gasten, het glas te 

heffen en elkaar te ontmoeten. We kijken terug op fijne dagen en hebben 

van alles genoten! Dank, heel veel dank aan u allemaal: voor alle goede 

wensen, voor uw aanwezigheid en aandacht en niet op de laatste plaats 

voor het organiseren  van alles! 

 

Anneke Lodewijk 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Lieve mensen, 

Graag wil ik iedereen bedanken die tijdens en na mijn verblijf in het 

ziekenhuis belangstelling  

betoonden in de vorm van kaarten met lieve woorden, bezoekjes, goede 

wensen, bloemen, etc. Ik heb het zeer gewaardeerd !  

Een hartelijke groet,  

 

Peter van Andel 
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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 3222.61.112 

(IBAN NL65RABO 0322 2611 12) of 98744 (IBAN NL12INGB 0000 0987 44). 

Giften en stortingen voor de Diaconie 
O.a. project, solidariteitsfonds, algemeen/overig diaconie. 

T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Arkel - rekeningnummer 46.73.31 

(ING). 

Giften en Stortingen aan Club van Honderd 

T.n.v. Protestantse Gemeente te Arkel – rekeningnummer 3222.61.112 

o.v.v. ‘Club van 100’. 

Giften en Stortingen aan Vrienden van de Koepelkerk  
T.n.v. Stichting “Vrienden van de Koepelkerk” te Arkel – rekeningnummer 

1325.61.344.  
Secretaris: Agnes Exalto, Frambozendreef 1, 4241 DN Arkel, e-mail: 

agnes-exalto@kpnmail.nl 

‘Een doordenkertje” 
door Teuna de Jong 

 
Heb je er wel eens op gelet? 

Een vloek lijkt soms net een gebed. 

Het omgekeerde is ook waar, 

en toch vindt iedereen dat raar. 

Want dit is wat wij altijd hoorden: 

“Een vloek is een gebrek aan woorden”. 

’t Gebed heeft weinig woorden nodig, 

soms zijn zij bijna overbodig. 

Doe maar in stilte jouw gebed, 

Wanneer er niemand op je let. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Xqc0vyI3--myxM&tbnid=itLnref5Llyl2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-afbeeldingen-gebed-en-meditatie-image1480844&ei=SSuJUvyVDIiQ0AXEvoHICA&psig=AFQjCNHChhY5mWzLm3pIXSIzo0XbzcZRPQ&ust=1384807590176198
mailto:agnes-exalto@kpnmail.nl
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Kerkauto 
 

Er rijdt iedere zondagmorgen een kerkauto. Wilt u er gebruik van maken, 
belt u dan de desbetreffende persoon die zondagsdienst heeft. Wilt u zich 
voor de kerkauto circa 1,5 uur voor aanvang van de dienst aanmelden? 
Het rooster voor de komende weken is: 

   

24 november   Ria Verhaar Tel. 0183 – 56 18 75 

 1 december   Nella Damen Tel. 06 – 13 66 29 52 

 8 december   Nelie Zoer Tel. 0183 – 56 10 04 

15 december   Fam. Van Wijk Tel. 0183 – 56 26 35 

22 december    Ria Verhaar Tel. 0183 – 56 18 75 

24 december – Kerstavond Nella Damen Tel. 06 – 13 66 29 52 

25 december – 1e Kerstdag Fam. Van Wijk Tel. 0183 – 56 26 35 

29 december   Nelie Zoer Tel. 0183 – 56 10 04 

31 december – oudjaarsavond Fam. Van Wijk Tel. 0183 – 56 26 35 

2014 

Om organisatorische redenen is het niet meer mogelijk om het rooster van 

de kerkauto op de huidige manier te handhaven. Maar natuurlijk hebben 

we een alternatief bedacht, waardoor de kerkauto blijft rijden.  

Vanaf 1 januari 2014 kun je contact opnemen met één van onderstaande 

contactpersonen, zij zullen het vervoer voor u regelen! 

Wilt u gebruik maken van de kerkauto , belt u dan uiterlijk zaterdagsavonds 

voor 20.00 uur  naar Corry Schmidt tel. 06-23168000 of Mari de Koning  

tel. 06- 22013248.   



Jaargang 61, nr. 8 nov./dec.2013 /jan.2014       pag. 20 

 

Rooster Crèche  

 1 december   Janno en Jantine Monshouwer 

 8 december   Arno en Mariska Mathilde van Vugt 

15 december   Tom en Annemarlies Meijer 

22 december    Annemarieke de Bruine en Monica Kleijn 

25 december – 1e Kerstdag Noël Houweling en Zonna de Pijper 

29 december   Annemarieke de Bruine en Monica Kleijn 

 2014 

 5 januari   Janno en Jantine Monshouwer 

12 januari   Noël Houweling en Zonna de Pijper 

19 januari   Arno en Mariska Mathilde van Vugt 

26 januari   Tom en Annemarlies Meijer 

 

Rooster Kindernevendienst 

1 december   Nicole Rietveld en Elroy Struik 

 8 december   Francis v.d. Werff en Maarten de Leeuw 

15 december   Mathilde en Lara Mosselman 

22 december   Simone van Wijk 

25 december – 1e Kerstdag Nicole Rietveld en Elroy Struik 

29 december   Vakantie, geen kindernevendienst 
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2014 

 5 januari   Vakantie, geen kindernevendienst 

12 januari   Francis v.d. Werff en Maarten de Leeuw 

19 januari   Mathilde en Lara Mosselman 

26 januari   Simone van Wijk 

 

Agenda 

1-22 dec. Levende adventskalender  

12 december Vergadering Grote Kerkenraad 

  Rehoboth, aanvang 19.45 uur 

2014 

10 januari  Sluitingsdatum inleveren kopij KoepelNieuws 

15 januari Vergadering Grote Kerkenraad 

  Rehoboth, aanvang 19.45 uur 

Vanaf 11 september elke woensdagavond van 19.30 – 20.00 uur instuderen 

‘Lied van de Week’. Aansluitend reguliere cantorij repetitie, Koepelkerk.  

 

Van de Redactie 

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

vrijdag 10 januari 2014 om 20.00 uur binnen te zijn bij Joke Selhorst,  

Dam 21, 4241 BL Arkel, tel. 0183 – 562080. U kunt uw kopij per e-mail  

zenden aan: koepelkerk@gmail.com 

mailto:koepelkerk@gmail.com
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Bericht voor de bezorgers: 

Het KoepelNieuws kunt u dinsdag 21 januari in Rehoboth ophalen tussen 

13.00 en 14.00 uur, alsmede de eventuele boterkoeken die besteld zijn en 

bezorgd moeten worden. Het nieuwe kerkenblad reikt tot zondag   

9 maart 2014. 

 

Protestantse Gemeente te Arkel 

Postadres Scribaat Protestantse Gemeente te Arkel:  

Folkertstraat 10, 4241 BG  ARKEL - www.koepelkerkarkel.nl 
Predikant: ds. A.G.M. Lodewijk, Dr. Dreeslaan 3, 4241 CG  ARKEL 

Telefoon 0183 – 51 17 96, e-mail: agmlodewijk@kpnplanet.nl 

Werkdagen predikant 

Arkel heeft een parttime predikant, met een aanstelling van 75%.  

Werkdagen predikant zijn dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
Voorzitter College van Kerkrentmeesters: vacant 

Voorzitter College van Diakenen: vacant 

Kerkelijk Ontvanger: Dhr. J. Schoondermark, Mispeldreef 19, 

 4241 DL  ARKEL - e-mail: logima@ziggo.nl 

Adres Koepelkerk: Kerkeind 29, 4241 XC  ARKEL, telefoon 06 – 57 68 22 57. 

Koster(s) Koepelkerk:  aanspreekpunt dhr. J.M. Sterk, Dorpsweg 111,  

4221 LK  HOOGBLOKLAND, telefoon 0183 – 56 35 00. 

Diensten Koepelkerk:  

Zomer: zondagmorgen  9.30 uur in de maanden juni t/m augustus.  

Winter: zondagmorgen 10.00 uur in de maanden september t/m mei. 

Kindernevendienst en crèche:  

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

Adres Rehoboth: Folkertsstraat 10, 4241 BG  ARKEL.  

Verhuur en besprekingen van de kerkelijke gebouwen: Dhr. L. Reijmerink 

Telefoon 0183 – 56 20 18, e-mail: leenenans59@gmail.com 

http://www.koepelkerkarkel.nl/
mailto:agmlodewijk@kpnplanet.nl
mailto:logima@ziggo.nl
mailto:leenenans59@gmail.com
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Logima Advies                             

 
 

Belastingen / Secretariaat 
www.logima.nl 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 
 
 

 
Appeldreef 19, 4241 DK Arkel 

 

  0183-564020 

 
   

Wilt u hier staan? 

 
 

Mail naar: info@arkelwonen.nl 
 

  0183-561277 

 

 

 

 
   

Jolanda’s 

 
 

knutsel en handwerkhoek 
Harpstraat 2, 4241 CA 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:info@arkelwonen.nl
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VIVEEN 

Elektro-Installatieburo 
 
 

- Stroom is onze kracht - 
 

  0183-562227 

 
 

 

 

Van Toer-Advies  
 

 
Arbeidsrecht/Sociaal Zekerheidsrecht 
                 www.vantoeradvies.nl 

  

 

 0183-565087/06-18680957 

  

  Cardohuys 

Lifestyle 
 
 

Dr. H. de Vriesplein 2, 4241 BW Arkel 
www.cardohuys.nl 

  0183-745023 

 

 

 

 

  Sterk 

Tuincentrum 
 
 

- tuinontwerp – onderhoud - aanleg - 
www.tuincentrumsterk.nl 

  0183-622941 

 

 

 

 

  Stek 

Schilderwerken 
 
 

- verf – behang -giftshop - 
 

  0183-561380 

 
 

van Ouwerkerk 

Wijnkoperij 
 
 

- Op uw gezondheid! - 
 

  0183-561133 

 

  de Groot 

Uitvaartverzorging 
 
 

- Uw vertrouwen waardig - 
 

  0183-633500 

 
 

Radiobeurs 

Gorinchem 
 
 

 Audio – Video Specialist 
LCD – Plasma - Hifi 

  0183-631024 

 

 

 

 

  Talamini  

(Piazza-Center) 

 
 

IJssalon, Espresso & Lunchroom 

  0183-513596 

 

   

 

 

 

 

  Autobedrijf 

van den Broek 
 
 

- APK – onderhoud - reparatie - 
 

  0183-563157 

 

 

 

 

 

http://www.vantoeradvies.nl/
http://www.tuincentrumsterk.nl/
http://www.tuincentrumsterk.nl/

