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Protestantse Kerkdiensten in de Koepelkerk 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur 

 

26 januari Ds. Mevr. S. Boomer, Almere 

2 februari Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel 

 9 februari  Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel 

16 februari Ds. H.G. Fonteijn, Culemborg 

23 februari Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel 

 2 maart Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel 

 9 maart Ds. R.E. van der Wal, Houten 

 16 maart Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel 

 

 

 

 

 

Meer informatie: 
www.koepelkerkarkel.nl 

http://www.koepelkerkarkel.nl/
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Meditatie

Ongemakkelijk 
 
Kort geleden werd er in de Raad van Kerken over de situatie in Syrië1 
gesproken. Het viel op, dat christenen daar het, zo mogelijk, nog zwaarder 
te verduren hebben dan anderen. Daarnaast viel nog iets op: dat er in 
Nederland tóch vaak schroom is om over vervolging van christenen in Syrië 
(en andere landen) te spreken, dat er zelfs een taboe lijkt te rusten op het 
woord ‘christenvervolging’. Wonderlijk: christenen worden, van alle 
aanhangers van godsdiensten in deze wereld, het meest vervolgd, maar een 
belangrijk orgaan in kerkelijk Nederland voelt schroom om dat met name te 
noemen. 
Toch, ik herken die schroom wel. Soms wordt er voorafgaand aan onze 
diensten in de Koepelkerk een verzoek om voorbede gedaan voor 
christenen in …. en dan volgt de naam van een land waar kerken en 
christenen het bijzonder zwaar hebben: Syrië, Egypte, Noord Korea… Helaas 
zijn er nog veel meer landen te noemen. Natuurlijk ga ik in op zo’n verzoek 
om voorbede te doen. Tegelijkertijd merk ik bij mezelf dat het soms 
ongemakkelijk voelt. Op zich vreemd, want waarom zou je niet bidden voor 
mensen die lijden onder discriminatie? Waar komt dan dat gevoel vandaan?  
 
In het overleg van de Raad van Kerken kwam men twee oorzaken voor deze 
ongemakkelijkheid op het spoor. In de eerste plaats voel je schroom om op 
te komen voor één bepaalde groep in een land waar zovelen lijden. Bidden 
voor de christenen in Noord Korea… ja, maar de andere inwoners van het 
land dan? Die lijden toch ook, door de honger, door de terreur? Dat geeft 
het gevoel je er één groep uitpikt, partij kiest voor je eigen groep: de 
christenen, en de rest maar laat voor wat het is. Dat is denk ik niet het 
geval. Maar het komt er hier op aan om woorden goed te kiezen, om de blik 
ruim te houden, zodat niet achteloos voorbij wordt gegaan aan mensen. 
Daarbij: bidden is keuzes maken.  
Een tweede oorzaak is wat ingewikkelder. Die hangt ermee samen, dat 
vervolging van christenen vaak een ‘moslimafkomst’ 2 heeft.  

                                                                        
1 Ik ontleen voor deze meditatie gedachten uit het ‘Commentaar bij de tijd’ van dr. Arjan Plaisier, website 

PKN, 9 januari 2014. 
2 zelfde bron. 
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Er zijn situaties bekend waar moslimgroepen elkaar bestrijden en waar 
christenen ongewild als het ware tussen hamer en aambeeld van de 
strijdende groepen terecht komen. Al zijn er, gelukkig, ook situaties waar 
moslims en christenen in vrede samenleven, of moslims voor christenen, die 
in het nauw worden gedreven, opkomen. Dat het ongemakkelijk aanvoelt 
om dìe verdrukking, bij name te noemen, heeft te maken met de 
Nederlandse situatie. In ons eigen land proberen we met respect te spreken 
over alle godsdiensten. Proberen we islamofobie, islamangst, te bestrijden. 
Acties als de stickeractie van Wilders moet je, vind ik, zonder enige 
terughoudendheid afkeuren. Zo’n actie wakkert alleen maar angst en haat 
aan. Als je nu vervolging van christenen door moslims aanwijst en als 
zodanig benoemt, werk je dan die islamofobie niet in de hand? Dat zou ik 
absoluut niet willen! En dat geeft me, als het om het benoemen van 
christenvervolging gaat, dat ongemakkelijke gevoel.  
 
Maar: zwijgen, als er onrecht gebeurt, is nooit goed. Tegenover de 
christenen die lijden onder terreur is het niet te verdedigen dat ik hier in het 
vrije westen m´n mond houd over wat dáár gebeurt, om niet in een politiek 
verdachte hoek terecht te komen. Dat is, in de zaak waar het om gaat, een 
relatief gering belang. Ik denk dat voor de aanhangers van alle godsdiensten 
– en dus ook voor mij – als het om verdrukking, terreur, vervolging gaat, een 
ander belang voorop moet staan: het belang van godsdienstvrijheid! Dat we 
elkaar die vrijheid van godsdienst moeten gunnen (al betreft het een 
godsdienst die de jouwe niet is) en dat we openlijk moeten protesteren als 
dat recht met voeten wordt getreden en mensen om hun geloof worden 
vervolgd (ongeacht of het nu wel of niet jouw eigen geloof betreft). Je mond 
houden als christenen worden vervolgd, dat kan niet. Net zomin als dat kan, 
waar aanhangers van andere godsdiensten van terreur te lijden hebben. 
Eeuwen geleden schreef een joods dichter al: ‘Red hen die ten dode 
gegrepen zijn, wend u niet af van hen die ter slachting wankelen’3. 
Laat het dan maar wat schuren, laat het maar ongemakkelijk zijn, om te 
spreken. Zwijgen is geen optie!  
 

Anneke Lodewijk 

 
                                                                        
3 Spreuken 24, 11 (NBG vertaling) 
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Bij de diensten 

In de kindernevendienst worden in deze weken tussen Kerst en vóór de 

Veertigdagentijd de verhalen uit het begin van het boek Genesis verteld. We 

noemen die verhalen ook wel ‘oerverhalen’, ze gaan over oervragen en 

oerervaringen in een mensenbestaan: waar kom ik vandaan, waarom ben ik 

hier, hoe leven we samen, met wie, met Wie kan ik me verbinden in dit 

leven… Die vragen komen aan de orde in de vertellingen over Adam en Eva, 

Kaïn en Abel, Noach… goed om deze verhalen te vertellen, goed om als kind 

die verhalen mee te krijgen in je rugzakje! 

 

Op zondag 2 februari vieren we de maaltijd van Heer. Ik schrijf hier nog 

maar eens, wat geregelde kerkgangers wel weten: dat de uitnodiging om in 

de kring te komen en brood en wijn te delen en zo de Heer te gedenken, 

naar allen uitgaat. Dus ook naar kinderen. Eens per jaar, in de week voor 

Pasen, wordt bij de zogenaamde ´kinderkatechese´ de betekenis van het 

avondmaal op een voor begrijpelijke wijze uitgelegd. Er gaat bij de 

avondmaalsvieringen behalve wijn, ook een beker druivensap rond. Deze is 

met name bedoeld voor kinderen, maar ook voor wie daar om welke reden 

ook de voorkeur aan geeft. 

 

 

 

Op zondag 9 februari nemen we afscheid van kerkenraadsleden/ 

medewerkers en mogen we nieuwe medewerkers/kerkenraadsleden 

begroten. We nemen afscheid van Agnes van der Ham, notuliste van onze 

vergaderingen, en van Roelof Marskamp, ouderling.  
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Beiden hebben gedurende acht jaar deze taken vervuld. Tijdens de dienst 

zal hier nog meer over gezegd worden, maar ik neem alvast een voorschot 

door hen beiden namens allen heel veel dank te zeggen voor hun inzet, hun 

creativiteit en hun volharding! 

Mariska Mathilde van Vugt – Kool (Dam 15, Arkel) is bereid de taak van 

notuliste op zich te nemen.  Anja Kool (Stationsweg ) is bereid om 

ouderlinge te worden. Anja is tot nu toe dooplid. Zij  is bereid volmondig ‘ja’  

te zeggen op de vragen die bij de bevestiging worden gesteld: vragen naar 

geloof, naar bereidheid verantwoordelijk te nemen voor werk in de 

gemeente, naar geheimhouding. Antwoord op de vragen bij de bevestiging 

omvat dus ook haar ‘belijdenis’; dat allemaal mag klinken in één 

welgemeend en oprecht ‘ja’.  

Wij zijn steeds weer gelukkig met de bereidheid van mensen om zich in te 

zetten voor kerkenwerk. Dat staat bij mij voorop, als ik kijk naar degenen 

die afscheid nemen van het kerkenraadswerk, als ik kijk  naar degenen die 

bereid zijn een taak op zich te nemen. We hopen op een feestelijke en 

inspirerende dienst! 

 

Bezoekwerk 
Vanuit de pastorale raad (of: presentiepastoraat) kiezen we jaarlijks een 

speerpunt voor het bezoekwerk. Afgelopen jaar was dat het bezoek aan de 

gemeenteleden die in De Peperhof wonen. Een aantal heeft al bezoek 

gehad, de laatste adressen (en mensen!) worden in deze weken bezocht. 

 

Anneke Lodewijk 
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Berichten van het College van 

Kerkrentmeesters 

Actie Kerkbalans 2014 
 
Zoals reeds in het vorige KoepelNieuws is aangekondigd, wordt van 13 tot 

26 januari 2014 de actie Kerkbalans gehouden. In deze periode zijn veel 

vrijwilligers actief om ons hierbij te helpen. In de eerste actieweek heeft u 

van ons de actie-envelop met daarin o.a. een antwoordstrook en 

antwoordenvelop ontvangen.  De vrijwilligers hebben in de tweede 

actieweek uw antwoord (toezegging 2014) bij u opgehaald of gaan dit op 

hele korte termijn doen. Uw vrijwillige bijdrage is geheel bestemd voor onze 

eigen gemeente. Met uw financiële bijdrage helpt u  het kerkenwerk in onze 

gemeente mogelijk te maken. 

Als kerkelijke gemeente hebben we een relatief klein aantal leden. Met 

deze leden lukt het ons al jaren om onze gemeente draaiende te houden; 

ook op financieel gebied. Vermeld dient echter wel te worden dat de 

begroting voor 2014 voorziet in een fors tekort! We hopen dan ook dat u 

naar uw mogelijkheden kunt en wilt bijdragen. 

In februari gaan we de toezeggingen optellen en kunnen we u de stand 

bekendmaken. 

 

Het kan zijn, dat u uw antwoordkaartje niet aan een loper voor deze actie 

heeft kunnen meegeven of dat u in zijn geheel geen kaartje heeft 

ontvangen. Wilt u in dat geval contact opnemen met ondergetekende? 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Christian van Toer 

Tel. 0183-565087 of 06-18680957 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=iMsMWZHAE0sHGM&tbnid=wBVQzgFkblr-5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.parochiebreukelen.nl/maandagenda/&ei=NrLSUtGzJILG0QWk0IGgBA&psig=AFQjCNHfBDGi8MgcEeu9CBGEAcOPX6LxTw&ust=1389626277962975


Jaargang 62, nr. 1, januari/februari/maart 2014      pag. 8 

 

Collectebonnen 

Wist u dat er door velen in de Protestantse Kerk Arkel gebruik gemaakt 

wordt van collectebonnen?  

Wist u dat de Protestantse Kerk een zgn. ANBI codering heeft. ANBI 

betekent Algemeen Nut Beogende Instelling, en giften hieraan zijn dus 

geheel fiscaal aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. 

Collectebonnen zijn gemakkelijk, veilig  en worden door mij bij u thuis 

bezorgd!  

We kennen al geruime tijd de volgende soorten: 

Geel: 20 bonnen van € 1,00 totaal € 20,00 

Rood: 20 bonnen van € 0,75 totaal € 15,00 

 

Kortom, maak er ook gebruik van! Wij vragen u om van te voren te betalen 

op onze Rabobank IBAN: NL65RABO0322261112 ten name van Protestantse 

Gemeente Arkel o.v.v. collectebonnen+ kleur, dan worden de bonnen door 

mij bij u thuis bezorgd. 

Makkelijker kan niet ! E-mailen naar logima@ziggo.nl of in de kerk 

aanspreken werkt ook nog steeds. 

Let u er op dat u het volledige IBAN nummer op uw betaling vermeldt ! 

 

Joost Schoondermark, kerkelijk ontvanger 

 

Als College van Kerkrentmeesters proberen we in alle opzichten alle zaken 

die nodig zijn voor de continuïteit van onze gemeente zo goed mogelijk te 

behartigen. Op dit moment zijn er twee urgente zaken die in dit kader op 

korte termijn niet of niet goed meer goed ingevuld kunnen worden en 

daarom dringend uw aandacht vragen. 

Schoonmaken Koepelkerk 

Om wekelijks gebruik te kunnen maken van de Koepelkerk moet er 

uiteraard met regelmaat schoongemaakt worden. Het gaat dan om regulier  

mailto:logima@ziggo.nl
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schoonmaakwerk, zoals stofzuigen, banken 

nakijken/afstoffen, sanitair nalopen en 

dergelijke. Uitgangspunt is dat het 

moment in de week waarop dit gebeurt in 

principe niet uitmaakt (als de kerk 

uiteraard niet bezet is) en het, uitgaande 

van twee personen wat gebruikelijk is, 

ruim een uur werk is. Vanaf begin februari 

zijn er nog twee teams over, er moeten er 

dan tenminste twee bij moeten komen 

zodat we het ritme van eens per vier weken kunnen handhaven. Omdat we 

toch allemaal graag gebruik maken van een schoon gebouw nemen we aan 

dat u deze oproep ter harte wilt nemen en contact opneemt met 

ondergetekenden.  

 

Bezetting College van Kerkrentmeesters 

De bezetting van het College van Kerkrentmeesters zelf is al enige tijd 

minimaal, te weten een invulling met drie personen. Vanaf begin dit jaar zal 

echter Christian van Toer afscheid nemen van het College. Hierdoor blijven 

we dan met twee leden over. Het moge duidelijk zijn dat dit geen werkbare 

situatie is en de continuïteit daarmee in gevaar komt. Bij deze dan ook een 

dringende oproep hier met elkaar verantwoordelijkheid in te nemen. 

Om over bovenstaande berichten met ons in contact te komen kunt u 

bellen of mailen met ondergetekenden. Ook ideeën en suggesties zijn 

uiteraard van harte welkom. 

Namens het College van Kerkrentmeesters 

Noël Houweling, 0183-664313 n.houweling@taxihaars.nl 

Ellen Schoondermark, 0183-563915 ellen.schoondermark@gmail.com 

 

http://diensten.aanbodpagina.nl/eenmalige-schoonmaak
mailto:n.houweling@taxihaars.nl
mailto:ellen.schoondermark@gmail.com
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“Nieuwjaar” 

door Teuna de Jong 

 

Wat zal dit jaar ons brengen? 

Wij weten het nog niet. 

Misschien wel heel veel vreugde, 

maar zéker ook verdriet. 

Wat zal dit jaar ons brengen? 

Dat is de grote vraag. 

Soms zijn wij te nieuwsgierig, 

en weten alles graag.  

Wat zal dit jaar ons brengen? 

Dat weten wij nog niet. 

Maar God is altijd bij ons, 

in vreugde en verdriet.  

Berichten uit de Diaconie 

Giften 

Ondanks een typfoutje bij het gironummer in het KoepelNieuws van 

december hebben we sinds de vorige uitgave tal van giften ontvangen. 

Deels met de acceptgiro, deels doordat mensen zelf geld overgemaakt 

hebben. Mocht het door het verkeerde nummer niet gelukt zijn om geld 

over te maken, dan bieden we u hierbij onze excuses aan. Met het verzoek 

het nogmaals te proberen. Het goede nummer is 

IBAN: NL45 RABO 0397 21 81 25. 

We hebben 25 giften ontvangen, in totaal € 610,=. Er zat zelfs een gift bij 

van € 200,= (!) die we voor het Project Albanië hebben bestemd. 

Alle gevers hartelijk dank!  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=gWyxPtYqNAbTfM&tbnid=nSPhgGt1jDOa5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://knoopskalligrafie.wordpress.com/&ei=CFvUUqOgFqiP0AXq04CAAw&psig=AFQjCNHqtC8Fhh40rfvJ3vOC6uY1KimjUA&ust=1389734904175807
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Handwerkclub 

De handwerkclub gaat stug door. De verkoop in Jolanda’s knutsel- en 

handwerkhoek leverde onlangs weer € 100,= op voor het Project. Dank voor 

jullie inzet! 

 

Begroting Diaconie 

Voor 2014 hebben we een begroting opgesteld. We hebben hem voor u 

samengevat: 

Inkomsten  

Uit collecten en giften  € 7.250 

Rente  € 2.000 

     Totaal inkomsten € 9.250 

  

Uitgaven  

Diverse kosten zoals administratie, verzekering en het 
Diaconaal Quotum dat we aan de PKN moeten afdragen 

 

€ 1.310 

Plaatselijke ondersteuning (Solidariteitsfonds) € 6.500 

Door te zenden collecten voor derden zoals Kerk in Actie 
en het Project 

 

€ 3.750 

     Totaal uitgaven € 11.560 

  

Verschil (een tekort dus) € 2.310 
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U ziet: ook de Diaconie kampt met tekorten. Dat vinden we zelfs belangrijk! 

Juist in deze tijd is het goed om diaconaal te ‘investeren’. Zodat het lot van 

mensen die het in financiële zin slecht hebben, verzacht wordt. Schroom 

daarom niet om bij ons aan te kloppen. U vindt de contactgegevens elders 

in dit blad. Dat wil overigens niet zeggen dat we als Diaconie niet blij zijn 

met uw bijdrage. Die is door het tekort harder nodig dan anders. Ons 

gironummer vind u elders in het blad. De begroting ligt na telefonische 

afspraak met de penningmeester, dhr. H. de Leeuw (tel. 06-50736698) ter 

inzage van 4 tot 8 februari 2014. 

De Diaconie 

 

Ondersteuning Mantelzorg (WMO) 

In onze omgeving zijn mensen die er behoefte aan hebben dat iemand met 

hen boodschappen doet, een kopje koffie drinkt of een wandelingetje 

maakt. Het zijn kleine dingen waarmee je anderen vaak een groot genoegen 

doet. Het gaat hierbij niet om huishoudelijke werkzaamheden maar meer 

aandacht geven aan elkaar. Voor degene die deze zorg willen hebben of als 

u bereid bent anderen aandacht te geven, kunt u contact opnemen met:  

Corry Schmidt tel. 06 - 23 16 80 00 of Mari de Koning tel. 06 – 22 01 32 48. 

 

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.  
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Oud gereedschap niet weggooien 

Als u gereedschap heeft dat niet meer 

wordt gebruikt, is er de neiging om dit na 

verloop van tijd weg te gooien. Toch is er 

een mogelijkheid om oud en afgedankt 

gereedschap elders opnieuw in te zetten in, 

met name, ontwikkelingslanden. Of u het nu 

weggooit of even langs brengt, het is geen 

verschil maar u helpt daarmee wel anderen 

(en een beetje uzelf door het op te ruimen). 

Indien u uw gereedschap hierdoor een 

tweede leven geeft, kunt u dit afgeven bij of op laten halen door:  

Frans Sleutjes, Dr. Dreeslaan 81 te Arkel, tel. 0183 – 56 15 46.  

 

Oude kaarten en postzegels 

Als u kaarten en postzegels ontvangt, kunt u deze inplakken of weggooien. 

U kunt ze ook inleveren bij de Diaconie in Arkel. De kaarten en postzegels 

komen dan ten goede aan het diaconale werk in Nederland. In de 

Koepelkerk hangt een bakje waarin u deze kunt deponeren. Ook kunt u ze 

afgeven of in de brievenbus doen van de fam. Cos, 

Dr. Dreeslaan 104 te Arkel. 

De Diaconie 

 

Handwerken 

Het handwerken, dat op dinsdagmorgen gemaakt wordt in de Peperhof van 

10.00 uur tot 11.30 uur, wordt verkocht in Jolanda’s knutsel- en 

handwerkhoek (Harpstraat 2 te Arkel). Ook kunt u terecht voor informatie, 

als u interesse heeft om hieraan mee te gaan doen. Natuurlijk blijft de 

opbrengst van de verkochte sokken etc. voor de Koepelkerk. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=pF7okCSxl8L-vM&tbnid=1XqHVQbayZWcYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/clipart-vector/gereedschap.html&ei=17bSUoOiGoic0AXy0ICwAw&psig=AFQjCNH986eqXoICGsG93RnNVJ5ymoLD7Q&ust=1389626471488608
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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. 

Acties 

Doorlopende activiteiten ten gunste van de instandhouding van de 

Protestantse Gemeente te Arkel. Indien u nadere informatie wenst, kunt u 

contact opnemen met één van de volgende personen: 

Stichting “Vrienden van de Koepelkerk” – Agnes Exalto,  

e-mail: agnes-exalto@kpnmail.nl 

Algemeen 

Club van 100 

 Luuk van Sluis, tel. 0183 – 62 74 14 

Wijn: rood, wit en rosé 

 Joke Selhorst, tel. 0183 – 56 20 80 

 

mailto:agnes-exalto@kpnmail.nl
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Nieuws van de Rommelmarkt 

In het vorige KoepelNieuws heeft u al kunnen lezen dat de voorbereidingen 

voor de komende rommelmarkt in volle gang zijn. De datum van de 

rommelmarkt, 12 april as, komt dichterbij en binnenkort vindt u in uw 

brievenbus weer het ophaalschema om de inmiddels verzamelde goederen 

bij u thuis op te halen. De ophaaldagen zijn maandag 31 maart en dinsdag  

1 april. Welke datum voor uw straat geldt, staat vermeld in het 

ophaalschema. 

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

hebben wij natuurlijk ook uw goederen hard nodig. Dus kijk nog eens goed 

rond in uw kasten, op zolder of in de schuur en verzamel alles wat u zelf niet 

meer nodig heeft en gun uw spullen een tweede leven. Door ze ter 

beschikking te stellen aan de rommelmarkt steunt u het goede doel en is de 

kans groot dat ‘uw rommel’ goed terecht komt bij een nieuwe, enthousiaste 

eigenaar. 

 

De Rommelmarkt commissie 

 
Dank u wel, dat u onze 
kerstboom weer liet 
schitteren! 
 
Inmiddels is Driekoningen weer voorbij, de 

kerstboom opgeruimd en alle versieringen zijn in 

dozen terug gezet op de zolder van de Koepelkerk. 

Als kerstboomcommissie waren we aangenaam 

verrast door de spontane reactie van menig 

Arkelaar op onze oproep bij te dragen aan nieuwe 

versieringen voor onze kerstboom. 
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Velen maakten de gang naar Arkel Wonen om één of meerdere versieringen 

te kopen en het resultaat was prachtig! Als u gedurende de  Kerstperiode in 

de kerk was, heeft u het met eigen ogen kunnen zien. We hebben dan ook 

veel positieve reacties van kerkgangers op de boom gekregen. 

 

Allen, die hieraan hebben bijgedragen, willen we hartelijk danken, niet in de 

laatste plaats Janny en Arnold de Pijper, die op onze vraag spontaan als 

tussenpersoon wilden fungeren! 

Nogmaals hartelijk dank en de komende jaren zullen we als commissie 

mede dankzij uw bijdrage de kerstboom weer laten schitteren! 

 

De Kerstboomcommissie 

 

Project ‘Van A 88 naar Beter’ 
 

Graag wil ik u iets vertellen  over een nieuw regionaal  en interkerkelijk 

project dat sinds 25 november jl. is opgestart  voor de regio Gorinchem. 

Tijdens inloopavonden kunt u aan de A 88 in Ottoland terecht voor een 

luisterend oor en zegenend gebed.  

 

De naam van ons project is een knipoog naar de website ‘vanAnaarBeter.nl’ 

van Rijkswaterstaat.  Daar worden wegwerkzaamheden aangekondigd en 

reisadviezen gegeven.  Dat doen wij in feite ook, maar dan anders.  

Door ziekte of zorgen kan uw levensweg vol scheuren, gaten en hobbels 

zitten.  

Elke tweede en vierde maandagavond van de maand staan van 20.00 tot 

22.00 uur onze ‘wegwerkers’ paraat. We werken vanuit het uitgangspunt 

dat God een weg van hoop met u wil gaan. Wij willen naar uw reisverhaal 

luisteren, in Jezus’ Naam voor herstel en kracht bidden en u Gods zegen 

voor de verdere levensweg meegeven. Zo gaan we tijdens de 

inloopavonden van ‘A naar B’: van Aandacht naar Bidden. Maar uiteindelijk 

ook van ‘A tot Z’: de Zegen van God.  
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Ons projectteam bestaat uit christenen uit verschillende 

kerkgenootschappen en plaatsen rondom Gorinchem. Verschillende 

vrijwilligers hebben (werk)ervaring in de (medische) zorg en het pastoraat. 

Hoewel we dit doen vanuit christelijk perspectief, staan onze avonden open 

voor alle mensen, kerkelijk of niet.  

Voor meer informatie over o.a. onze uitgangspunten, werkwijze en 

praktische gegevens verwijzen we u door naar de website 

www.vana88naarbeter.nl. Of neemt u gerust contact op met mij, 

Annemarieke de Leeuw. Tel. 562007. Contactpersoon in Arkel.  

 

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, solidariteitsfonds, algemeen/overig diaconie. 

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

NL45 RABO 0397 21 81 25. 

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 

http://www.vana88naarbeter.nl/
mailto:agnes-exalto@kpnmail.nl
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Kerkauto 
 

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

de kerkauto, zoals we dat gewend waren, 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.   

 

Agenda 

13 februari Kerkenraadsvergadering 

  Rehoboth, aanvang 19.45 uur 

14 februari  Gespreksgroep jong volwassenen, aanvang 20.00 uur 

  Stationsweg 41, Arkel   

21 februari Sluitingsdatum inleveren kopij KoepelNieuws 

10 maart Kerkenraadsvergadering 

  Rehoboth, aanvang 19.45 uur 

Elke woensdagavond van 19.45 – 20.00 uur instuderen ‘Lied van de Week’. 

U bent van harte uitgenodigd en welkom om het ‘Lied van de Week’ in te 

komen studeren. Aansluitend reguliere cantorij repetitie, Koepelkerk.  
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Rooster Crèche 

26 januari   Janno en Jantine Monshouwer 

 2 februari   Janno en Jantine Monshouwer  

 9 februari   Arno en Mariska Mathilde van Vugt 

16 februari   Arno en Mariska Mathilde van Vugt  

23 februari   Tom en Annemarlies Meijer 

 2 maart   Annemarieke de Bruine en Monica Kleijn 

 9 maart   Janno en Jantine Monshouwer 

16 maart   Arno en Mariska Mathilde van Vugt 

 

Rooster Kindernevendienst 

26 januari   Simone van Wijk 

 2 februari   Francis v.d. Werff en Maarten de Leeuw 

 9 februari   Mathilde en Lara Mosselman 

16 februari   Vakantie, geen kindernevendienst 

23 februari   Vakantie, geen kindernevendienst 

 2 maart   Simone van Wijk 

 9 maart   Nicole Rietveld en Elroy Struik 

16 maart   Francis v.d. Werff en Maarten de Leeuw 
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Van de Redactie 

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

vrijdag 21 februari 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 

 

Bericht voor de bezorgers: 

Het KoepelNieuws kunt u dinsdag 4 maart 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   

13 april 2014. 

 

 

Bezoek ook eens: 

- onze website: www.koepelkerkarkel.nl 

- onze Facebookpagina: koepelkerk arkel 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:koepelkerk@gmail.com
http://www.koepelkerkarkel.nl/
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Beste gemeenteleden, 

 in een memorandum voor de Werkgroep liturgie van Abdij Heeswijk vond ik 

onderstaand gedicht, hetgeen me erg aansprak als we praten over karakter 

van onze gemeente te Arkel. Ik ben zo vrij geweest om het woord parochie 

te vervangen door gemeente. 

 

Ik geloof in een levende gemeente, 
Waar iedereen zich thuis voelt, 

Waar mensen ontvangen worden als gasten, 
Waar men begaan is met elkaar. 

Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap, 
Die op zoek is naar de eenzame mens, 

Die de zieke aandacht geeft, 
En waar oudere mensen worden ondersteund. 

Ik geloof in een levende gemeenschap, 
Waar kinderen welkom zijn, 

Waar plaats is voor rusteloze zoekers 
En waar jongeren een oase vinden van rust, 

Even “pauze” kunnen houden. 

Ik geloof in een levende gemeente, 
Die beademd wordt door de geestkracht van Jezus 

En waar iedereen tegen elkaar zegt: 
“Ik ben er voor jou” 

 

Vrij bewerkt naar: René Hornikx “Adem tot ons leven (uitg. Kok 2008)”  

Joost Schoondermark 
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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 

Wordt waargenomen door Mw. P. Schoondermark-Van Luijk 

Kerkelijk Ontvanger/waarnemend penningmeester CvK: 

 Dhr. J. Schoondermark, Mispeldreef 19,  4241 DL  ARKEL, logima@ziggo.nl 

Voorzitter College van Diakenen: vacant 

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

telefoon 06-22 01 32 48. 

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.  

Deze functie komt per 1 maart 2014 vacant. 

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 

  

    Praktijk voor 

           Haptotherapie 

 

 
 

 MOVE gezondheidszorg 
Herman Meinhardt 

info@move-gz.nl 

 

 

 

  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 

 

   

 

 

 

 

  

Wilt u hier staan? 

 

 

Mail naar: info@arkelwonen.nl 
 

  0183-561277 

 

 
 
 

-  
 

  0183 

 

http://www.vantoeradvies.nl/
mailto:info@move-gz.nl
http://www.tuincentrumsterk.nl/
http://www.tuincentrumsterk.nl/
mailto:info@arkelwonen.nl

