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Protestantse Kerkdiensten in de Koepelkerk

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
13 april

Ds. T.T. van Leeuwen, Waddinxveen

17 april

Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel
Witte donderdag/Heilig Avondmaal, aanvang 19.00 uur

18 april

De dienst wordt verzorgd door gemeenteleden
Goede Vrijdag, aanvang 19.00 uur

19 april

Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel
Paasnacht, aanvang 21.00 uur

20 april

Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel
Eerste Paasdag

27 april

Ds. Mevr. R. van der Zouwen, Sleeuwijk

4 mei

Ds. Mevr. P.J. Vlasblom, Nunspeet

11 mei

Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel

18 mei

Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel

25 mei

Ds. Mevr. T. Dijkstra-Algra, Houten

29 mei

Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel
Hemelvaartsdag, aanvang 9.00 uur

In de maanden juni, juli en augustus beginnen de diensten om 9.30 uur
1 juni

Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel
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Meditatie
Leven met een gave
‘Als ik ooit – en dat kan vandaag gebeuren – het slachtoffer word van het
terrorisme, dan zou ik graag hebben dat mijn gemeenschap, mijn kerk, mijn
familie zich herinneren dat mijn leven gegeven was aan God en aan dit
land….’
Woorden van Christian de Chergé, prior van het trappistenklooster in het
Algerijnse Tibirinne. In de film ‘Des hommes et des dieux’ 1 wordt het
waargebeurde verhaal van deze kloostergemeenschap verteld. Hun
klooster in het Atlasgebergte was een plek die vrede en verzoening
uitstraalde. Toen moslimfundamentalisten in het Algerije van de jaren
negentig dreigden alle buitenlanders te doden, besloten ze toch hun
roeping trouw te blijven, en niet uit te wijken of te vluchten. Een besluit dat
niet zomaar even genomen werd en veel strijd kostte. Ook daarvan krijg je
in de film een indruk. Helaas maakten de fundamentalisten hun dreigement
waar. Ze ontvoerden op een kwade dag zeven van de monniken en brachten
hen op een gruwelijke manier om het leven. Van tevoren al schreef de prior,
broeder Christian, in zijn testament de woorden hierboven: àls dat toch
gebeurt, hoop ik dat men zich herinnert dat ik mijn leven gegeven heb….
Gegeven… met dat woord zet de abt een bepaald frame om de
gebeurtenissen heen. Hij zet alles binnen het kader van een gave. Je zou er
ook, hoe vaak gebeurt dat helaas, een ander kader omheen kunnen zetten:
roof, wraak, schuld. In dat geval zou je in een spiraal van geweld terecht
kunnen komen.
Ook van Jezus horen we, hoe Hij, aan het begin van de lijdensgeschiedenis,
spreekt van een gave. Als Hij met de leerlingen het Paasfeest viert en de
uittocht uit Egypte gedenkt, zegt Hij, bij het ronddelen van het brood: ‘dit is
mijn lichaam, voor jullie gegeven’. Een centraal woord in de Paas1

Xavier Beauvois, 2010.
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geschiedenis. Het mag dan lijken of er, in een samenspel van machten,
alleen maar ‘genomen’ wordt, Jezus gevangen gezet en uiteindelijk aan het
kruis van het leven beroofd. Maar in Jezus’ framing is het een gave.
Een gave met een adres: met het oog op jullie, volgelingen. Vanwege jullie,
die Mij volgen.
Ik denk dat het er met Pasen om gaat, dat we leven met en vanuit deze
gave. Het gaat er niet om dat we op de barricaden klimmen om wat Jezus
gaf, te vuur en te zwaard te verdedigen. Het is niet de bedoeling, dat zijn
dood gewroken wordt. Hoe vaak heeft men, binnen en buiten de kerk,
helaas gemeend de dood van Jezus te moeten wreken op joodse mensen en
gemeenschappen.
Leven met deze gave van Jezus betekent dat er in de kerk, - die
gemeenschap rond Hem die zich gaf als Lam van God, - geen ruimte is voor
zondebokken. Geen mens die wordt nagewezen of uitgestoten, omdat hij of
zij niet goed genoeg of zelfs te slecht zou zijn. Leven met deze gave
betekent dat je, onverwacht, als het lijkt of er alleen maar in termen van
haat en nijd gedacht wordt, toch een weg van vrede kunt gaan. Dat er in de
gebrokenheid van deze wereld toch heelheid en verzoening mogelijk is.
Opstanding verwijst naar een nieuw begin dat van God uitgaat, als gave. Dat
vieren we met Pasen!
Anneke Lodewijk
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Bij de diensten
We gaan het grote feest in de kerk, het feest van de opstanding van onze
Heer, tegemoet! In de week voorafgaande aan Pasen zijn er vieringen op
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille zaterdag. Iedereen is van harte
welkom in alle vieringen, die elk hun eigen karakter hebben! En uiteraard is
ieder ook welkom in de diensten waar hieronder niet over geschreven
wordt.
In de weken van de Veertigdagentijd zijn we in de nevendienst en in de
kerkdiensten bezig met het thema ‘mensen op de weg die Jezus ging’.
Steeds staan we stil bij één van die mensen en in de liturgische schikking op
de tafel wordt naar die ene persoon verwezen.
Op 13 april is het Palmzondag en
daarom zullen de kinderen
Palmpaasstokken maken.
In de stille week komen we samen op
Witte Donderdag (19.00 uur) voor een
‘maaltijd-viering’: we zitten heel de
dienst rond tafels, we eten samen (wil
iedereen brood voor één persoon
meenemen, het wordt ingezameld en
gezamenlijk gegeten) en we vieren de
maaltijd van de Heer. Kinderen die aan
de kinderkatechese meedoen, bakken woensdag tevoren het brood.
Op Goede Vrijdag (19.00 uur) heeft de dienst het karakter van een wake.
Vóór en na de dienst is het stil in de kerk, we verlaten de kerk in stilte.
Gemeenteleden lezen het verhaal van Jezus’ lijden en sterven uit het
evangelie volgens Mattheüs, we bidden, we zingen. De cantorij, onder
leiding van Poula Bonefaas, werkt aan deze dienst mee. We zingen liederen
die bij de Goede Vrijdag passen.
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Ook aan de Paasnachtdienst (21.00 uur) op Stille Zaterdag verleent de
cantorij medewerking. In deze dienst begroeten we het Licht van Christus,
we halen samen het licht op. De (nieuwe) Paaskaars symboliseert dat Licht.
We worden teruggebracht bij de bronnen van ons geloof in de zogenaamde
doopgedachtenis.
Ook op Paasmorgen (10.00 uur) komen we natuurlijk samen! We hopen dat
het een vrolijke en feestelijke dienst zal zijn. In de dienst op Eerste Paasdag
wordt het project van de kindernevendienst afgesloten. Na de dienst zullen
we samen met de kinderen bosjes (potjes) narcissen neerzetten op de
graven als een symbool van het nieuwe leven dat we vieren!

Wel en wee
‘Ik heb de witte waterlelie lief…’ – woorden uit een gedicht van Frederik van
Eeden, die boven de rouwkaart van Cornelia Theodora de Heer stonden. Zij
is op 28 februari is in de Merlinge overleden. Op 5 juni 1925 is ze geboren in
Sawah-Loento (Indonesië), later in haar leven is ze naar Nederland verhuisd.
Vóór ze, een paar jaar geleden, naar de Merlinge kwam, woonde zij in
Gorinchem. Ze nam in de Merlinge trouw en betrokken deel aan de kring.
Op donderdag 6 maart zijn we in de Koepelkerk samengekomen voor een
afscheidsdienst. Eén van de kleinkinderen, Luan, heeft een gedicht dat ze
zelf had gemaakt, voorgedragen. We hebben geluisterd naar woorden uit
Hebr. 11, gezongen, gebeden. Nu de dienst heeft de begrafenis op de
Algemene begraafplaats bij de Koepelkerk plaatsgevonden.
In deze KoepelNieuws alvast de aankondiging van een huwelijk. Op 28 mei
(dat is de dag vóór Hemelvaartsdag) hopen Lennart van Sluis en Emmeline
de Bont elkaar het ja-woord te geven. Nadat Emmeline en Lennart ‘voor de
wet’ getrouwd zijn, wordt hun huwelijk in een oecumenische viering
ingezegend, waarin pastoor Joost de Bont uit Gilze-Rijen (oom van
Emmeline) en ik voorgaan. Deze dienst begint omstreeks 14.45 uur. Lennart
en Emmeline, en familie, van harte gefeliciteerd met deze stap!
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Vrijwilligersavond
Op zaterdag 10 mei bent u welkom op de vrijwilligersavond! Het wordt deze
keer een bijzondere avond! Uiteraard willen we graag ieder die een taak
heeft in onze gemeente – en dat zijn heel veel mensen – mèt deze avond
bedanken.
Maar er zal deze keer een bijzonder beroep op ieders creativiteit en
persoonlijk talent worden gedaan. Daarover vindt u meer informatie in dit
nummer van KoepelNieuws. De vrijwilligersavond wordt gehouden in de RK
kerk (dr Dreeslaan 10); vanaf 18.00 uur is de kerk open en om 18.30 uur
begint de maaltijd, om het met Bommel te zeggen: eenvoudig doch
voedzaam – en hopelijk heel gezellig!
We willen graag met het oog op de
maaltijd weten op hoeveel
mensen/kinderen we ongeveer kunnen
rekenen. Wilt u zich opgeven bij Henk
Oosse (henk.oosse@kpnmail.nl) of mij
(agmlodewijk@kpnplanet.nl)

Vakantie
Vanaf 23 tot en met 27 april hebben wij vakantie. Mocht u een beroep
willen doen op een predikant, er is voor vervanging gezorgd.
Anneke Lodewijk
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Vorming en Toerusting
Binnen onze gemeente wordt elk jaar het programma van Vorming en
Toerusting (V+T) opgesteld en in september rondgestuurd. Voor de diverse
activiteiten kunt u zich aanmelden of binnenlopen als deze worden
gehouden. Hieraan veranderd helemaal niets. Het aanbod van V+T is al
jaren grotendeels gelijk. Als iets goed is, moet dat ook behouden. Toch kan
het zijn dat u in het huidige programma niet kunt vinden wat u zoekt. Dat is
jammer.
Om het aanbod te verbreden hebben we contact gezocht met de ons
omringende Protestantse gemeentes Gorinchem en Kedichem.
De oriëntatie fase heeft opgeleverd dat we met de gemeente in Kedichem
het komend seizoen samen een activiteit gaan organiseren. Dat betekent
dan dat de gemeenteleden van zowel Arkel als Kedichem hiervoor worden
uitgenodigd EN aan deel kunnen nemen. Deze gezamenlijke activiteit kan
plaatsvinden in Kedichem of Arkel.
Gedacht wordt aan een wandeling in de
natuur om elkaar te ontmoeten, te praten
over Geloof en/of onderwerpen die je
bezighouden. Daarnaast wordt gekeken
naar een gezamenlijke filmavond of iets in
die trant. Het is de bedoeling dat de
bestaande gesprekgroepen gewoon
blijven.
Protestantse gemeentes in Gorinchem bieden nu een volledig programma
aan binnen de aangesloten kerken. Hierbij moet u denken aan
gesprekgroepen maar ook thema-avonden zoals in het programma 20132014:





Bonheuffner – aanzetten voor een Ethiek
informatie over en betekenis van de Dode Zee rollen
Symbolisch bloemschikken
Rutger Kopland – een poëzieavond
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 Martin Luther – Zijn leven en zijn werk
 Korte kennismaking met het Bijbels Hebreeuws
 Gezondheidszorg in crisistijd in bijbels perspectief (door Ab Klink)
 etc.
Dergelijke activiteiten zouden wij graag aanbieden maar onze gemeente is
te klein om dat te realiseren. Daarom hebben we afspraken gemaakt met
Gorinchem dat de ‘speciale’ avonden in het seizoen 2014-2015 ook vermeld
gaan worden in de KoepelBrief en KoepelNieuws waardoor u in de
gelegenheid wordt gesteld deel te nemen.
Mocht u als gemeenteleden zich meer willen verdiepen in de theologie, dan
is het mogelijk om cursussen te volgen bij Theologische Vorming
Gemeenteleden. De avonden hiervan worden gehouden in Capelle aan den
IJssel en hebben een regionaal karakter. Welke cursussen er komend
seizoen worden gehouden, gaan ook vermeld worden in ons V+T boekje
2014-2015.
Zoals u ziet zijn wij bezig met het aanbod voor uw Vorming en Toerusting in
het Geloof beter te faciliteren. Hierbij proberen we voor iedereen, die daar
behoefte aan heeft, een programma aan te bieden. Dat we hierbij niet
volledig kunnen zijn, zijn wij ons van bewust. We maken voor het komend
seizoen een start hiermee en zijn zeer benieuwd wat u er van vindt en of u
vindt wat u zoekt.
Roelof Marskamp en Henk Oosse
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Berichten van het College van
Kerkrentmeesters
Paascollecte 2014
Met Pasen vieren we het licht van Jezus; de dood is overwonnen. In ons
geloofsleven kunnen we hieruit putten. Uiteindelijk overwint het licht. Laten
we dit licht doorgeven de toekomst in. Daarom vragen we met Pasen uw
bijdrage voor het werk in onze gemeente. U ontvangt ook dit jaar weer de
acceptgirokaart voor de Paascollecte in uw brievenbus. Wij zullen deze
collecte in week 16 verspreiden. Mocht u geen acceptgiro met begeleidend
schrijven ontvangen dan kunt u uw bijdrage altijd overmaken op rekeningnummer NL65RABO0322261112 t.n.v. Protestante Gemeente Arkel onder
vermelding van Paascollecte 2014. De volledige opbrengst is bestemd voor
ons eigen kerkelijk gemeentewerk. Wij bevelen de Paascollecte van harte bij
u aan!!
Met vriendelijke groet,
namens het College van Kerkrentmeesters
Ellen Schoondermark – van Luijk

Giften
Namens College van Kerkrentmeesters bericht ik u over de giften januari tot
en met maart 2014:
voor Diaconie
€ 5,00
via gemeenteleden
€ 25,00 en € 50,00
en van een vertrouwd gemeentelid uit onze Koepelkerk, die liever op de
achtergrond wil blijven, kregen we een nieuwe versterker gesponsord, want
de oude was technisch niet meer up-to-date. Alle gevers hartelijk dank !
Joost Schoondermark, kerkelijk ontvanger/wnd. penningmeester
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Schoonmaken Koepelkerk
Om wekelijks gebruik te kunnen maken van de Koepelkerk moet er
uiteraard met regelmaat schoongemaakt worden. Het gaat dan om regulier
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 zouden tenminste twee
teams 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.
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

Berichten uit de Diaconie
Oud gereedschap
In vorige afleveringen van het KoepelNieuws
maakten we reclame voor een project om oud
gereedschap in een ontwikkelingsland een
tweede leven te geven. Het is helaas gestopt.
Mocht u het doel een warm hart toedragen,
brengt u het dan naar Karwei of Praxis. Zie ook
www.geredgereedschap.nl.
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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.

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 Jolanda’s
knutsel- en handwerkhoek van 10.00 uur tot 11.30 uur, wordt ook verkocht
in Jolanda’s knutsel- en handwerkhoek (Harpstraat 2 te Arkel). Tevens 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.
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Avondprogramma vrijwilligersavond 10 mei 2014
U kent ongetwijfeld de gelijkenis van de talenten uit Matteüs 25:
Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en
zijn bezittingen aan hen in beheer gaf. Aan de één gaf hij vijf talent, aan een
ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen
vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er
handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze
verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één
talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij
begroef het.
Voor de invulling van het avondprogramma van de vrijwilligersavond doen
we namelijk een beroep op uw talent(en), en uw bereidheid deze in te
zetten voor de kerk en voor een ander. We houden namelijk een
TALENTENVEILING. De naam zegt het al: bij een talentenveiling worden
talenten (diensten) geveild. Een talent (dienst) kan echt van alles zijn. Denk
bijvoorbeeld aan autowassen, taart bakken, eten koken, pannenkoeken
bakken, computerhulp, tuinieren, (sokken) breien, (taxi) vervoer,
boodschappen doen etc. etc. etc.
Wat is uw talent? Waar bent u goed in? Wat doet u graag? U kunt vast wel
iets bedenken om aan te bieden om te veilen (verkopen).
Het is de bedoeling dat u niet alleen talenten aanbiedt. U kunt ook
gebruikmaken van de talenten van anderen door de aangeboden talenten
te kopen tijdens de veiling. De aangeboden talenten zullen o.l.v. een heuse
veilingmeester tegen opbod worden geveild en dus verkocht. De opbrengst
komt geheel ten goede van onze kerkelijke gemeente, om het begrotingstekort te kunnen beperken. U weet hoe hard dat nodig is.
Maar deze veiling levert meer op dan alleen geld voor de kerk. U/je helpt
ook een ander, de koper van uw/jouw talent. En in sociaal opzicht levert het
zowel de aanbieder als de koper iets op, namelijk een ontmoeting op een
andere manier dan tijdens of na de kerkdienst.
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Iedereen kan één of meer talenten aanbieden.
Vul hiervoor, per talent wat u aanbiedt, een daarvoor bestemd formulier in
en lever dit voor 30 april in. Dit formulier vindt u als bijlage in deze uitgave
van KoepelNieuws. Ze liggen ook in de Koepelkerk en zijn te downloaden op
de website van de kerk: www.koepelkerkarkel.nl
Iedereen kan een bod uitbrengen op één of meerdere aangeboden
talenten.
De aangeboden talenten worden op de veilingavond uitgebreid
gepresenteerd en tegen het hoogste bod verkocht. De gekochte talenten
moeten op de veilingavond zelf meteen worden afgerekend. Vergeet dus
uw portemonnee niet! U ontvangt als aankoopbewijs een cheque met
daarop melding van het door u gekochte talent en de gegevens van de
aanbieder van dit talent. U stemt op een later tijdstip zelf met de aanbieder
af wanneer hij/zij dit talent voor u in kan zetten. Dat kan op korte termijn,
maar dat hoeft niet. Zo kunt u bijv. op 10 mei het talent ‘taart bakken’
kopen, maar pas in oktober uw cheque (in overleg) inwisselen omdat u dan
de taart nodig heeft.
Iedereen kan mee doen. Jong en oud! En iedereen is welkom, of u nu een
dienst aanbiedt of wil kopen of beide. Als u niet in de gelegenheid bent om
mee te eten, bent u natuurlijk ook voor alleen het avondprogramma
welkom. Wij zijn zeer benieuwd naar de, ongetwijfeld vele, talenten van
onze gemeenteleden.
Bent u bereid uw talenten in te zetten voor onze kerk en mede
gemeenteleden? Wie zien uw aanbod graag tegemoet!
Met ieders inzet hopen we er een geslaagde veiling, en bovenal gezellige
avond van te maken.
In de weken tot 10 mei zullen zij u via diverse kanalen, zoals de Koepelbrief,
website en Facebook op de hoogte houden van de aangeboden talenten.
De veilingorganisatie,
Ella Zwaan, Cora Oosse, Arnold de Pijper en Roelof Marskamp
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Talentenveiling - 10 mei 2014
Protestantse Gemeente te Arkel
Voor het avondprogramma van de vrijwilligersavond doen we een beroep
op ieders creativiteit en vooral persoonlijk(e) talent(en). We houden
namelijk een talentenveiling. En iedereen kan mee doen. Jong en oud.
De naam zegt het al. Bij een talentenveiling worden talenten (diensten)
geveild. Een talent (dienst) kan echt van alles zijn. Denk bijvoorbeeld aan
autowassen, taart bakken, eten koken, pannenkoeken bakken,
computerhulp, tuinieren, (sokken) breien, (taxi) vervoer, boodschappen
doen, etc. etc.

Wat is uw talent? Waar bent u goed in? Wat doet u graag?
Naam *
Adres *
Woonplaats *
Tel. Nr. *
emailadres
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Ik wil graag het volgende talent aanbieden
Omschrijving:

Het aantal keren dat ik dit talent wil
aanbieden is:

Dit formulier uiterlijk 30 april 2014 inleveren




in de daarvoor bestemde bus in de Koepelkerk
bij Ella Zwaan, Kon Wilhelminastraat 57, Arkel
of mailen naar; ella.zwaan@xs4all.nl

De aangeboden talenten worden op de veilingavond gepresenteerd en
tegen het hoogste bod verkocht.
De koper zal contact met u opnemen om in goed overleg een moment af te
stemmen waarop u het door u aangeboden talent voor de koper kunt
inzetten.
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Voedselbank
Het aantal cliënten van de Voedselbank is momenteel 98. Zij doen iedere
week weer een beroep op de Voedselbank voor een pakket met basis
levensmiddelen. Gelukkig kunnen we voorlopig nog beschikken over een
redelijke voorraad, mede te danken aan het feit dat de jaarlijkse
winkelacties weer zijn opgestart.
De eerste actie was op 15 maart jl.
in Ameide en leverde 42 kratten
boodschappen op en ruim
vierhonderd euro aan giften.
De eerstvolgende winkelactie is bij
de Emté in Arkel, op zaterdag 19
april a.s.

Onlangs heeft de Voedselbank Giessenlanden-Zederik meegedaan aan een
project voor een correcte manier van werken op het gebied van
voedselveiligheid en hygiëne. Van de 140 voedselbanken in Nederland was
Giessenlanden-Zederik één van de eerste voedselbanken die hierbij het
groene certificaat behaalde, met het maximale aantal van 100 punten.
Dit certificaat wordt erkend door de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA). In de media hebt u hier meer over kunnen lezen.
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 kunt u contact opnemen met Wil Verhaar,
tel. 06 – 45 55 27 79.
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Muziek zoekt kinderen!
Muziek is, net als sport, onmisbaar in het leven van mensen, dus ook
kinderen. Dat is overal ter wereld zo, dus ook in Arkel.
Voor de tweede keer gaan we daarom in het najaar (waarschijnlijk 16
november) KoepelPodiumKids organiseren. Ervaren hoe het is om muziek te
maken, samen te spelen en toe te werken naar een uitvoering: alles is
mogelijk bij het komende KoepelPodiumKids.
Om de tweede editie tot een nog groter succes te maken zijn we op zoek
naar kinderen, die kunnen zingen en/of een instrument bespelen. Met jullie
kunnen we dan een leuk programma gaan maken om in het najaar uit te
voeren. Je hoeft niet echt goed te zijn om mee te kunnen doen. Als je er
maar lol in hebt.
Verder gaan we proberen om, voor wie dat wil, een echt orkest samen te
stellen! Er zijn al twee bestaande orkesten benaderd waar jullie bij aan
kunnen schuiven: een (jeugd)strijkorkest en het jeugdorkest van KNA hier
uit Arkel. Met een beetje geluk kunnen we ze samenvoegen?!
Dus: speel je al (een beetje)
viool, fluit, cello, trompet,
drums, gitaar, accordeon of
nog een ander instrument?
Beleef mee hoe het is om in
een ècht orkest te
musiceren, mèt een
dirigent!
Denk je eens in hoe fijn het
is als je klaar bent en alle
mensen applaudisseren
voor dat grote orkest …..
een hele belevenis!
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Natuurlijk speel je daarnaast, als je durft, ook zelf iets (samen met een
vriendje of je muziekjuf of meester!)
Meld je nu alvast aan bij: Willeke van Rooijen, willeke.vanrooijen@ziggo.nl
of Herman Meinhardt, info@move-gz.nl
Vergeet niet bij je aanmelding te vertellen welk instrument je speelt en hoe
lang. Ook als je zingt, kun je meedoen! Alle soorten muziek zijn welkom!

Nieuws van de Stichting
Rommelmarkt Arkel
Op zaterdag 12 april wordt, van 9.00 tot 15.00 uur, weer onze welbekende
Rommelmarkt gehouden. Dé gelegenheid voor het vinden van
aantrekkelijke koopjes in meer dan 40 kramen en voor ouderwetse
gezelligheid. De opbrengst is voor het plaatselijke kerkenwerk.
Bent u na het bezoek aan de rommelmarkt enthousiast geworden? Nieuwe
vrijwilligers zijn meer dan welkom! U kunt zich alvast voor volgend jaar
aanmelden bij Ria Verhaar, tel. 0183-561875 of bij Peter Selhorst, tel. 0183562080. Zodra wij dan weer zover zijn met de organisatie wordt u door het
bestuur persoonlijk benaderd om te overleggen welke bijdrage u wilt of
kunt bieden.
In ieder geval, tot 12 april!
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Nieuwe expositie in de Koepelkerk
“Op het lijf gedragen”
Doophemden van Marijke jager Burggraaf en Jeannette de Wilde.
Een bijzonder expositie dit jaar: nu eens geen schilderijen of foto’s, maar
textiel, linnen wel te verstaan. Het thema is: Doophemden! Doophemden??
Toen ik dit woord de eerste keer hoorde, kreeg ik vraagtekens in mijn ogen.
Wat zijn dat, doophemden? Als u dat dus ook niet weet, is dat niet zo
vreemd. Maar ik ga een tipje van de sluier oplichten.
Een doophemd is een kledingstuk, dat je direct op je bovenlichaam draagt.
Over het doophemd heen draag je andere, gewone kleren. Het doophemd is
dus niet te zien voor anderen. Degene die het doophemd draagt, voelt dit
wel. Daardoor wordt je bij het dragen bepaald bij je verbondenheid bij
Christus en bij God.
Een doophemd is gemaakt van linnen, een stof, die in het jodendom een
hoge symbolische waarde heeft. De onderkleding van de tempelpriesters
was bijvoorbeeld van linnen.
De doophemdenexpositie reist door het hele land en is al op diverse
plekken te zien geweest. De kunstcommissie is blij, dat nu Arkel kan laten
zien wat doophemden zijn. De expositie in de Koepelkerk van Arkel gaat op
4 mei van start en is apart te bezoeken op iedere zondagmiddag tussen
14.00 en 16.00 uur. De laatste openingsdag is Tweede Pinksterdag
(maandag 9 juni, ook van 14.00 – 16.00 uur.
Voor wie zelf een doophemd wil maken: op zaterdag 24 mei zal er een
workshop zijn waarin dat kan. Precieze informatie over tijd en plaats volgt
nog, maar reserveer de datum in uw agenda.
Namens de kunstcommissie, Herman Meinhardt
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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, solidariteitsfonds, algemeen/overig diaconie.
T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Arkel – rekeningnummer IBAN:
NL72 INGB 0000 4673 31.
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 van der Ham, Frambozendreef 1, 4241 DN Arkel, e-mail:
agnesvanderham1@gmail.com

Bezoek ook eens:
- onze website: www.koepelkerkarkel.nl
- onze Facebookpagina: koepelkerk arkel
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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
12 april

Rommelmarkt, Plein 983, aanvang 9.00 uur

9 mei

Sluitingsdatum inleveren kopij KoepelNieuws

14 mei

Kerkenraadsvergadering
Rehoboth, aanvang 19.45 uur

Gesprekgroep jong volwassenen: 1e vrijdag van de maand,
aanvang 20.00 uur. Plaats: Rehoboth.
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
13 april

Janno en Jantine Monshouwer

20 april

Noël Houweling en Zonna de Pijper

27 april

Tom en Annemarlies Meijer

4 mei

Arno en Mariska Mathilde van Vugt

11 mei

Annemarieke de Bruine en Monica Kleijn

18 mei

Zonna de Pijper en Mariska Mathilde v. Vugt

25 mei

Arno en Mariska Mathilde van Vugt

1 juni

Tom en Annemarlies Meijer

Rooster Kindernevendienst
13 april

Francis v.d. Werff en Maarten de Leeuw

20 april

Mathilde en Lara Mosselman

27 april

`

Vakantie, geen kindernevendienst

4 mei

Vakantie, geen kindernevendienst

11 mei

Vakantie, geen kindernevendienst

18 mei

Simone van Wijk

25 mei

Nicole Rietveld en Elroy Struik

1 juni

Francis v.d. Werff en Maarten de Leeuw
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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 van der Ham,
e-mail: agnesvanderham1@gmail.com

Algemeen
Club van 100


Luuk van Sluis, tel. 0183 – 62 74 14

Wijn: rood, wit en rosé


Joke Selhorst, tel. 0183 – 56 20 80

Van de Redactie
De kopij per e-mail voor het volgende nummer dient uiterlijk
vrijdag 9 mei 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 20 mei 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 juli 2014.
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“Van donker naar licht’
door Teuna de Jong
Jij had óók vast wel eens zo’n dag
dat je ’t allemaal niet meer zag.
Dat alles heel erg donker leek
en jij bedroefd naar buiten keek.
Maar plots was daar die zonnestraal
die door je venster scheen.
Je zorgen gingen aan de haal!
Je merkte het meteen!
’t Was als een glimlach van de Heer
die jou moed in kwam spreken.
Je voelde je niet treurig meer.
Het donker was geweken!
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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: vacant
Wordt waargenomen door Dhr. J. Schoondermark, logima@ziggo.nl
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Logima Advies
Belastingen / Secretariaat
www.logima.nl

J. van Daalen
Aannemersbedrijf
- www.j.v.daalen.nl -

 0183-569800
E. Mosterd

Büller
Bouwmaterialen

Timmer- en
onderhoudswerken

- keukens – sanitair - tegels -

 0183-626343

 0183-563044

Linda Kreeft

Wilt u hier staan?

Pedicure
Appeldreef 19, 4241 DK Arkel

 0183-564020

Mail naar: info@arkelwonen.nl

 0183-561277

Jolanda’s

De Muizenval

knutsel en handwerkhoek
Harpstraat 2, 4241 CA Arkel

Bruin Café
Gezelligheid kent geen tijd!

 06-57209268

 0183-561488

Wereldwinkel

J. de Jong

De Punt
fair trade & biologisch
www.depuntarkel.nl
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 0183-565360
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VIVEEN
Elektro-Installatieburo
- Stroom is onze kracht -

Van Toer-Advies
Arbeidsrecht/Sociaal Zekerheidsrecht
www.vantoeradvies.nl

 0183-562227

 0183-565087/06-18680957

Praktijk voor

Sterk

Haptotherapie

Tuincentrum

MOVE gezondheidszorg
Herman Meinhardt

- tuinontwerp – onderhoud - aanleg www.tuincentrumsterk.nl

info@move-gz.nl

 0183-622941

Stek

van Ouwerkerk

Schilderwerken

Wijnkoperij

- verf – behang -giftshop -

- Op uw gezondheid! -

 0183-561380

 0183-561133

de Groot

Radiobeurs

Uitvaartverzorging

Gorinchem

- Uw vertrouwen waardig -

Audio – Video Specialist
LCD – Plasma - Hifi

 0183-633500
Talamini
(Piazza-Center)

 0183-631024

Wilt u hier staan?

IJssalon, Espresso & Lunchroom

Mail naar: info@arkelwonen.nl

 0183-513596

 0183-561277
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