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Protestantse Kerkdiensten in de Koepelkerk 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. 

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 

 8 juni  Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel 

15 juni Ds. Mevr. I. Verberk, Gorinchem 

22 juni Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel 

29 juni Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel 

  6 juli Ds. R.E. van der Wal, Houten 

13 juli  Ds. Mevr. A. Lodewijk, Arkel 

20 juli  Ds. J. Wolfswinkel, Maarssen 
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Meditatie

Op 25 mei a.s. is het alweer een jaar geleden dat in de Grote Kerk van 

Monnickendam het Nieuwe Liedboek door de PKN Kerken in gebruik werd 

genomen. Daar de 1e druk in een 

mum van tijd was uitverkocht, kon 

onze gemeente er niet direct mee 

aan de slag. Dat gebeurde in 

september van dat jaar. Het ‘oude 

Liedboek’ en de ‘Groene Bundel’ 

gingen met pensioen. Wat mij 

verheugde was de goede ontvangst van het Nieuwe Liedboek in onze 

gemeente.  

Hoe anders ging dat in 1775/’76 in Maassluis en Vlaardingen. Bij het 

invoeren van een nieuwe Psalmberijming en een vlottere manier van zingen 

was de tegenstand, vooral in Maassluis, zo fel dat een heuse oproer 

ontstond. De tegenstanders gingen letterlijk de voorstanders te lijf en hun 

huizen werden geplunderd en vernield. 

De schrijver Maarten ’t Hart heeft deze oproer uitvoerig beschreven in zijn 

roman ‘Het psalmenoproer’.  In zijn boek wordt het oproer begrijpelijk. 

Maassluis en Vlaardingen waren vissersplaatsen. De beug- en haringvisserij 

(hun vismethodes) zat in een diepe crisis. Grote werkeloosheid en armoede 

onder een groot deel van de bevolking was het gevolg. Het oproer was ook: 

verpauperde luyden tegen voorname meesters.  

Sinds 1566 werd de Psalmberijming van Petrus Datheen in hun kerk 

gezongen en hoe; heel langzaam en snoeihard. Het was hen vertrouwd. Het 

gaf ze steun en troost in die voor hen barre tijd. Toen men hen dat wilde 

ontnemen barstte de bom. Zo’n groot conflict in een gemeente wens je 

niemand toe. Ik zelf leer (ook) hieruit dat meebuigen toch beter is dan 

barsten. Het ging immers niet om een principiële kwestie.  

Hier schiet mij, terwijl ik dit schrijf, een lied te binnen waarvan de laatste 

regels zijn:  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=nieuwe+liedboek+zwart+wit&source=images&cd=&cad=rja&docid=PcwxKfj0qDJdIM&tbnid=ohjnCxFtfoUr-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://nieuwe-pekela.protestantsekerk.net/default.aspx?lIntNavId=8926&ei=ohifUc-xCce70QX8wIC4DQ&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNE4-WRbSc3ib-PF3mIujES5-XnXbA&ust=1369467419717358
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… laat ons getrouw de weg begaan  

tot allen die ons verre staan 

En laat ons zonder vrezen,  

de minste willen wezen. 

 

Toen gezang 481:2, nu lied 838:2. 

 

Han Cos 

 

NB: 

De Groene Bundel ging eigenlijk met vervroegd pensioen. Deze is in 1994 

samengesteld door een groep mensen van onze gemeente onder leiding 

van ds. V.d. Rijst. Er stonden nieuwe en oudere liederen in. Van die toen 

nieuwe liederen staan er nu een aantal in ons Nieuwe Liedboek. We waren 

als het ware onze tijd ver vooruit. Dat is voor een Kerkelijke gemeente uit 

een dorp opmerkelijk. 
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Bij de diensten 

 
Hemelvaartsdag, 29 mei, vieren we met een kerkdienst om 09.00 uur. 
Dauwtrappers hebben zo de gelegenheid vóór de dienst een mooie 
wandeling te maken, en wie het wat kalmer aan doet heeft nà de dienst nog 
(bijna) een hele dag om er op uit te trekken.  
Aan de dienst met Pinksteren werkt de cantorij mee. Het is de eerste 
Pinksterdienst waar we liederen uit het nieuwe Liedboek zingen, en aan de 
andere kant de laatste keer dat we bij een van de feesten voor het eerst het 
nieuwe liedboek opslaan om te kijken welke liederen het daarvoor biedt. 
We zijn de kring rond, we gebruiken het nieuwe liedboek alweer een jaar. Ik 
weet niet hoe het u vergaat (van sommigen wel natuurlijk), maar ik ben er 
nog steeds blij mee! 
In de dienst op 29 juni vieren we het avondmaal, de ‘maaltijd van de Heer’. 
Ook aan deze viering hoopt de cantorij mee te werken. Dat geeft een dienst 
altijd wat extra’s! Enkele vaste delen van de dienst, zoals het kyriëgebed of 
het ‘Lam Gods’, die anders vaak gezegd worden, zullen we in deze dienst 
met elkaar, cantorij en allen, zingen. 
 
In de kindernevendienst wordt in de weken van mei en juni het mooie 
verhaal van Ester verteld: hoe een minderheid, het joodse volk in dit geval, 
in ballingschap probeert te overleven en te lijden heeft van verdrukking, 
pesterijen of erger. Lang geleden – en helaas, als je in de wereld van 
vandaag rondkijkt, ook weer bedroevend actueel. 
 
In de diensten waar ik zelf voorga, zal ik steeds aandacht besteden aan één 
van de cantica. Wat een ‘canticum’ is? Een lied dat als zodanig in de bijbel te 
vinden is – maar niet een psalm. Een heel bekend voorbeeld is het 
magnificat, de lofzang van Maria.  Wat minder bekend is het zogenaamde 
‘lied van de Mensenzoon, te vinden in Paulus’ brief aan de gemeente in 
Filippi. Zo zijn er meer, korte of langere, liederen die van eeuwen her ons 
worden doorgegeven. De berijmde cantica vindt u in het nieuwe liedboek, 
meteen na de psalmen, liederen 151 tot en met 161. 
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Huwelijksviering 
 
Zoals in de vorige KoepelNieuws al gemeld, op 28 mei hopen Lennart van 
Sluis en Emmeline de Bont te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging en 
inzegening is op 28 mei in 14.45 uur in de Koepelkerk, in een oecumenische 
dienst waarin pastoor Joost de Bont uit Gilze en ik samen voorgaan. Lennart 
en Emmeline feliciteren we van harte met hun geluk en m et deze dag, en 
dat geldt uiteraard ook voor hun wederzijdse familie en vrienden! We 

hopen dat die dag het begin mag zijn van 
mooie en gezegende jaren samen. Wie het 
paar wil feliciteren, daar is na de dienst 
(waar ook ‘gewone’ gemeenteleden 
welkom zijn!) beperkt gelegenheid voor. 
Het adres van Lennart en Emmeline is: 
Gerard van Lomstraat 147, 4204 VE 
Gorinchem. 
 

 
Afscheid kindernevendienst 
 
Zoals bijna ieder, zijn er ook dit jaar kinderen die de overstap maken van de 
basisschool naar de middelbare school, en dus ook van de 
kindernevendienst afscheid nemen. Het zijn er deze keer maar liefst drie: 
Rik de Leeuw, Fenne Struik en Jur van der Pijl. Hoe we het afscheid precies 
vorm gaan geven, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk – maar 
hoogstwaarschijnlijk gaat het op 13 juli plaatsvinden. 
 

Nieuwe gezichten 
 
In het College van Kerkrentmeesters mochten we Ilona Kamsteeg (Sluisweg) 
en Kees Francke (Appeldreef) welkom heten. Henk de Leeuw (Kon. 
Wilhelminastraat 61) is bereid diaken te worden. Hier alleen de 
verheugende mededeling! - over de datum van bevestiging, etc., wordt u in 
de gemeentebrief geïnformeerd. Liesbeth Meijer (Onderweg) is bereid deel 
te gaan uitmaken van de pastorale raad.  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.debruiloftvanozlem.nl/wp-content/themes/arty/images/zwaantjes.gif&imgrefurl=http://www.debruiloftvanozlem.nl/?page_id%3D29&h=222&w=300&tbnid=l7DXHTxfU4oueM:&zoom=1&docid=8OBaTzPXzc1VtM&ei=VXdyU8_QEcKBywORqIDQDw&tbm=isch&ved=0CCAQMygYMBg4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1498&page=5&start=119&ndsp=32
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We zijn blij met deze nieuwe, deels vertrouwde, krachten en we hopen dat 
ze de taken die ze op zich willen nemen in de gemeente goed zullen kunnen 
vervullen: met vrucht, met deskundigheid, met voldoening! 
 
 
 
´Zegen van onrust´ een Franciscaanse zegenbede * 
 
Moge God ons zegenen met onrust  
over gemakkelijke antwoorden, 
halve waarheden en oppervlakkige relaties, 
zodat er diepgang is in onze harten. 
 
Moge God ons zegenen met boosheid  
over onrechtvaardigheid, 
onderdrukking en uitbuiting van mensen 
zodat we werken voor rechtvaardigheid,  
vrijheid en vrede. 
 
Moge God ons zegenen met tranen  
die we plengen voor hen die lijden 
door pijn, verstoting, honger en oorlog, 
zodat we onze handen zullen uitstrekken  
tot troost. 
 
En moge God ons zegenen met zoveel  
dwaasheid dat we geloven een verschil  
te kunnen maken in deze wereld. 
Zodat we doen waarvan anderen zeggen  
dat het onmogelijk is. 
 
       *gelezen bij de opening van één van onze vergaderingen, toen juist bekend was geworden dat pater 
Frans van der Lugt in Homs was gedood 

 

Anneke Lodewijk 
 



Jaargang 62, nr. 4, juni/juli 2014        pag. 8 

 

Berichten van het College van 

Kerkrentmeesters 

Personele bezetting CvK 
 

De afgelopen periode hebben we op meerdere manieren duidelijk gemaakt 
dat de continuïteit van ons college en daarmee alle uitvoerende taken 
ernstig in gevaar kwam. Nog niet zo lang geleden was de bezetting vijf 
personen, dat was teruggelopen naar twee. 
We zijn zeer verheugd dat onze noodoproep mensen in beweging gezet 
heeft met uiteindelijk tot gevolg het kunnen verwelkomen van twee nieuwe 
leden, te weten Ilona Kamsteeg en Kees Francke. Hiermee zijn we misschien 
nog niet op volle sterkte, maar kunnen we de continuïteit in elk geval wel 
weer borgen. 
Om zoveel mogelijk duidelijkheid te creëren hierbij een overzicht wie 
binnen ons college nu waarvoor verantwoordelijk is. Speelt er wat binnen 
één van deze aandachtgebieden, meldt dit dan bij het verantwoordelijke lid. 
 
Ellen Schoondermark, Secretariaat. ellen.schoondermark@ziggo.nl 
Ellen is het aanspreekpunt voor alle secretariële zaken. Als er algemene 
zaken zijn die u graag besproken zou willen zien in het college kunt u bij 
Ellen terecht. Daarnaast vertegenwoordigt Ellen als ouderling/kerkrent-
meester het CvK in de Kerkenraad en is zij het aanspreekpunt voor de 
bandrecorder. 
 
Ilona Kamsteeg, Financieel beheer.  ilona@breejen-shipyard.nl 
Alles met betrekking tot het financiële beheer is nu onder de regie van 
Ilona. Denk hierbij aan het opstellen en verantwoorden van de jaarrekening 
en begroting en het toezicht houden op de financiële gang van zaken. In het 
verleden was Cora Oosse hier verantwoordelijk voor. In de vacante periode 
werden deze werkzaamheden deels uitbesteed. 
 
Kees Francke, Ledenadministratie en geldwerving. ketifra2@gmail.com 
Kees beheert, ondersteund door diverse mensen, alles wat te maken heeft 
met onze ledenadministratie. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de  
 



Jaargang 62, nr. 4, juni/juli 2014        pag. 9 

 

 

geldwerving en in die hoedanigheid ook degene die de diverse acties 
organiseert en aanstuurt.  In het nabije verleden was Cristian van Toer hier 
verantwoordelijk voor. 
 
Noël Houweling, Gebouwen en faciliteiten. n.houweling@taxihaars.nl 
Voor alles wat te maken heeft met onze gebouwen en aanverwante zaken is 
Noël het aanspreekpunt. Naast de reguliere zaken is hij ook 
verantwoordelijk voor het onderhoudsplan van onze monumentale 
Koepelkerk. Gezien de complexiteit van deze materie zijn ook hierbij diverse 
mensen betrokken in adviserende of uitvoerende rol.  
 
Heeft u vragen of opmerkingen binnen één van deze aandachtsgebieden en 
wilt u dat hier opvolging aan gegeven wordt, stuur dan bij voorkeur een 
mail naar de verantwoordelijke persoon. Bellen of bij gelegenheid even 
persoonlijk aanspreken kan natuurlijk ook. 
 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters 
Noël Houweling 
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Jaarrekening Begroting

2013 2013

Opbrengsten

rente 2.179,79€        3.000,00€        

collecteopbrengsten en giften 2.849,30€        3.500,00€        

door te zenden collecten 4.054,87€        3.750,00€        

Totaal opbrengsten 9.083,96€        10.250,00€     

Uitgaven

Plaatselijk diaconaal werk zoals het solidariteitsfonds, 

de voedselbank en ouderenwerk 7.690,25€        6.500,00€        

Regionaal/landelijk diaconaal werk zoals het 

Diakonaal Havenproject en Kerk in Actie 1.689,72€        2.450,00€        

Diaconaal werk wereldwijd zoals NBG, Amnesty en 

Kerk in Actie 2.438,15€        1.300,00€        

Overige kosten zoals afdrachten, abonnementen, 

belasting, verzekering en administratie 1.613,40€        1.260,00€        

Totaal uitgaven 13.431,52€     11.510,00€     

Resultaat -4.347,56€      -1.260,00€      

Berichten uit de Diaconie 

Jaarrekening 

De jaarrekening van de Diaconie van 2013 is op 10 maart jl. besproken in de 

Kerkenraad en onlangs goedgekeurd door de accountant. 

We hebben de jaarrekening hieronder samen met de begroting voor u 

samengevat: 
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Zoals u kunt zien is het tekort groter dan verwacht. De belangrijkste reden is 

dat we noodleningen belangrijker vonden dan onze eigen portemonnee. 

Dat neemt niet weg dat we uw hulp vragen om in 2014 gunstiger te 

eindigen. De volledige jaarrekening ligt van 2 tot en met 6 juni ter inzage. 

Wanneer u deze wilt inzien, wilt u dan contact opnemen met 

ondergetekende om een afspraak te maken. 

Namens het College van Diakenen, 

Henk de Leeuw, penningmeester 

tel. 06-50736698 

 

Solidariteitsfonds 

In deze uitgave van het KoepelNieuws is weer een acceptgiro voor het 

Solidariteitsfonds bijgevoegd.  

Zoals u hiervoor in de jaarrekening hebt kunnen lezen geven we het meeste 

geld uit aan plaatselijk diaconaal werk. Voor een belangrijk deel in de vorm 

van het Solidariteitsfonds. We willen dit graag onder uw aandacht brengen. 

Ook dat we het belangrijk vinden dat onze jaarrekening in evenwicht is.  

We vragen u daarom eenmaal per jaar om een bijdrage om dit werk te 

kunnen doen. 

 

Gift 

Per giro hebben we de afgelopen periode een gift van € 25,- ontvangen. 

Hartelijk dank daarvoor.  
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Handwerkclub  

Tot slot nog een positief financieel 

nieuwtje: de dames van de 

handwerkclub hebben de afgelopen 

periode weer hard gewerkt. De 

verkoop van het resultaat leverde  

€ 100,- op dat we aan het project 

van de Rudolph Stichting besteden.  

Dames hartelijk dank! 

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. 

 

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.  

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AKRpz_KHIoW4aM&tbnid=NJkPH6udnCkNMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.demorgen.be/wca_digi/agenda_detail/102/717544/Brei-de-brug---breien-in-de-bib.html&ei=9yFuU42CO4PMOd7JgcAN&psig=AFQjCNGhIG0qRBn7RONWYHlW8gRtXPPxZw&ust=1399812871365367
http://www.geredgereedschap.nl/
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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. 

 

Voedselbank 

Het aantal cliënten van de Voedselbank is iets gedaald: we zitten nu op 87 

gezinnen. Zij doen iedere week weer een beroep op de Voedselbank voor 

een pakket met basis levensmiddelen. De daling van het aantal gezinnen is 

ontstaan door verhuizingen, het krijgen van werk en de financiële 

hercontrole van onze cliënten. Gelukkig kunnen we voorlopig nog 

beschikken over een redelijke voorraad, mede te danken aan het feit dat de  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=u2Cg3_VS4sMNLM&tbnid=5ANhJ8-exAePvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123rf.com/photo_12270729_postage-stamp-with-a-picture-of-a-butterfly-stamp-and-mail-black-and-white-illustration.html&ei=LnlyU-KrEvPzyAPd5YHIDw&bvm=bv.66330100,d.bGQ&psig=AFQjCNFyEZ3dgnW6CQ5SbK2-saMpNGay_w&ust=1400097424724341
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jaarlijkse winkelacties weer zijn opgestart. Inmiddels zijn er acties gevoerd 

in Ameide, Arkel en Hoornaar, en op het programma staan nog 

Giessenburg, Groot Ammers, Vuren, Meerkerk en Lexmond.                                                                             

Maar het wekelijks verstrekken van 87 voedselpakketten aan ruim 200 

personen slaat iedere keer toch weer een flinke bres in de voorraad.                                                                                                                     

Wilt u ons steunen? Dan kunt u uw financiële bijdrage storten op  

IBAN: NL25 RABO0301933251 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. 

 

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?! 
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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! 

 

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! 

 

Koepelpodium 

 Het is nog lang niet 1 november, maar dan is er weer Koepelpodium: het 

supergezellige evenement, waar gespeeld, gezongen en (misschien) gedanst 

wordt. Cultuur in een vrolijk jasje. Iedereen mag meedoen, dus meld maar 

aan bij Peter Selhorst, peter@selhorst.eu. Het evenement kan niet zonder 

publiek, dus reserveer vast 1 november in de agenda. 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=n6UizTo8-wJ9VM&tbnid=suH-FYjmNALxEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/stock-photo/accordeon.html&ei=4R87U_qTEYaZ0QXklIG4Aw&psig=AFQjCNExzlpUtYU5T8gyetsvAktLlaTuDw&ust=1396470093588044
mailto:willeke.vanrooijen@ziggo.nl
mailto:info@move-gz.nl
mailto:peter@selhorst.eu
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Terugblik Vrijwilligersavond en 

Talentenveiling 

Een bijzondere vrijwilligersavond dit jaar. Het jaarlijks gezellig samenzijn om 

iedereen te bedanken voor zijn/haar inzet voor de 

kerk, was gecombineerd met een Talentenveiling. 

De avond begon met een overheerlijke maaltijd van 

soep en salade. Voor en tijdens de maaltijd werd er 

al volop overlegd over de aangeboden 

veilingstukken. “Wat heb jij aangeboden?” en 

“Waar ga jij op bieden?” Want er was keus genoeg. 

Maar liefst 36 talenten, die één of meerdere keren 

werden aangeboden.  

Van een 3-gangen diner tot een middag met 

pannenkoeken en poppenkast en van een ochtend strijken tot een 

workshop fotografie.  

Stuk voor stuk leuk, praktisch, leerzaam, 

gezellig of een combinatie hiervan en geschikt 

voor jong en oud. De aangeboden talenten 

werden door veilingmeester Herman 

Meinhardt en zijn assistent Roelof Marskamp 

op deskundige maar ook ludieke wijze 

gepresenteerd.  

Het was even zoeken naar de juiste ‘vorm’ om 

de veilingstukken, waaraan meerdere mensen 

tegelijk deel kunnen nemen, goed en eerlijk aan de man de brengen. Maar 

met de nodige tips en medewerking vanuit de zaal was dat snel opgelost en 

kon er naar hartenlust geboden worden. Hier en daar werd er flink tegen 

elkaar opgeboden, terwijl andere veilingstukken juist weer voor een leuk 

prijsje konden worden bemachtigd. Al met al een zeer gezellige avond die 

zowel in sociaal als in financieel opzicht wat moois heeft opgeleverd.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ra6BMt39zZ49_M&tbnid=PxQzwO7oOc7a8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pinterest.com/kinderdiner/kleurplaten-eten-en-drinken/&ei=pVxyU_jFKuWVyAOQnYGIDQ&bvm=bv.66330100,d.bGQ&psig=AFQjCNF8RQxBsUXttzHpStUrtsRYODG7xw&ust=1400090127154308
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://images.colourbox.com/watermark_COLOURBOX5298368_v1.jpg&imgrefurl=http://www.colourbox.com/supplier/nelia-sapronova-65381&docid=W88d9nNsRxVzQM&tbnid=1I9BYxPW7otpsM&w=480&h=480&ei=BV1yU4ymIcPfygPHr4HgDg&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c
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De tussenstand van de opbrengst is namelijk het mooie bedrag € 1.500,=. 

Het geld is al binnen, maar het ‘werk’ moet nog geleverd worden.  

Vele gemeenteleden zullen binnenkort hun talent gaan inzetten bij klussen 

waar een ander geen talent voor heeft en er zullen ontmoetingen plaats 

gaan vinden in de diverse workshops, etentjes en andere activiteiten. 

Sommige talenten zijn meer dan 1x aangeboden en nog niet allemaal 

verkocht. Deze talenten willen we natuurlijk niet ongebruikt laten. 

Binnenkort zullen wij u verder informeren welke talenten er nog 

beschikbaar zijn en hoe u hier gebruik van kunt maken. Deze informatie 

volgt via de bekende kanalen, zoals de KoepelBrief, KoepelNieuws, onze 

website en Faceboek.  

Nogmaals hartelijk dank aan alle bezoekers, organisatoren en iedereen die 

op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan deze geslaagde avond.  

 

 

Wat mij ontroerde op 4 mei? 

door Teuna de Jong 

 

Dat was dat kleine meisje 

van vier of vijf jaar oud,  

dat, toen wij ’t volkslied zongen, 

het meezong, zonder fout! 

Toen dacht ik: “Heer, bescherm haar, 

ze is zo lief en klein. 

Laat toch voor alle kinderen, 

er vrede op aarde zijn”. 
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Nieuws van de Stichting  

Rommelmarkt Arkel 

Wij kijken als organisatie van de jaarlijkse 

Rommelmarkt in Arkel weer met grote 

tevredenheid terug op de laatste editie.  

Met een opbrengst van  

€ 10.200,= ten behoeve van het plaatselijk 

kerkenwerk zijn we zeer blij. Dit is mede mogelijk gemaakt door 

een groot aantal vrijwilligers waarvoor onze dank voor de inzet 

en enthousiasme. 

 

Natuurlijk zijn we ook veel dank verschuldigd aan onze sponsoren te weten: 

 

-Audio-Videospecialist ‘De Radiobeurs’ -  

Cadeau- en kledingzaak ‘Cardo Huys’ - ‘Gorinchems Reisburo’ - 

Tuingereedschap ‘Henke’ - Tuincentrum ‘Sterk’ - ‘Stek schilderwerken’ - 

Cafetaria ‘De Muizeval’ - ‘Springer & Antonio’ - ‘De Punt Arkel’ -  

‘Topslager Alexander’ - ‘Trentanove’ - Kapsalon ‘Total Look’ -  

Bakkerij ‘De Jager - Bakkerij ‘v.d. Grijn’ - ‘Tamara’s Kapsalon’ - 

‘Bloklandse Paal’ - ‘Jolanda’s handwerk- en knutselhoek’ - ‘Arkel Wonen’ - 

‘Nordic Delicatesser’ -  Bloemen- en cadeaushop ‘Art of Flowers’ -  

‘Boels verhuur’ - Progresso’ - Trailer ‘Wim de Groot’ – EMTÉ 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=i8v9xT2RANxKQM&tbnid=Sf0luuIwMI-_-M:&ved=&url=http://www.the-mission.eu/catalog/index.php?cPath%3D36&ei=4xwOU5jzNvTZ0QWD2YGYAw&bvm=bv.61965928,d.d2k&psig=AFQjCNF1ODvgUzN_DqrS8CZJb-9lr-WEiQ&ust=1393520188780559
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=i8v9xT2RANxKQM&tbnid=Sf0luuIwMI-_-M:&ved=&url=http://www.the-mission.eu/catalog/index.php?cPath%3D36&ei=4xwOU5jzNvTZ0QWD2YGYAw&bvm=bv.61965928,d.d2k&psig=AFQjCNF1ODvgUzN_DqrS8CZJb-9lr-WEiQ&ust=1393520188780559
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Uitslag grote verloting Stichting 

Rommelmarkt Arkel 

1e prijs  Cadeau cheque t.w.v. € 200,- (Radiobeurs)   lotnr. 4105 

2e prijs  Cadeaubonnen t.w.v. € 150,- (Cardohuys)  lotnr. 1034 

3e prijs  Reischeque t.w.v. € 50,- (Gorinchems Reisburo) lotnr. 1432 

4e prijs  Cadeaubon t.w.v. € 35,- (Henke tuingereedschap)lotnr. 3168 

5e prijs  Cadeaubon t.w.v. € 25,- (Tuincentrum Sterk) lotnr. 713 

6e prijs  Cadeaubon t.w.v. € 25,- (Stek Schilderwerken) lotnr. 1896 

7e prijs  Cadeaubon t.w.v. € 25,- (Stek Schilderwerken) lotnr. 2942 

8e prijs  Cadeaubon t.w.v. € 20,- (Snackbar de Muizeval) lotnr. 85 

9e prijs  Boodschappenpakket   (Springer & Antonio) lotnr. 2334 

10e prijs Boodschappenpakket   (Springer & Antonio) lotnr. 1235 

11e prijs Fairtrade pakket  (De Punt)  lotnr. 560 

12e prijs Slagersbon t.w.v. € 15,- (Slagerij Alexander) lotnr. 2946 

13e prijs Cadeaupakket t.w.v. € 10,-  (Trenta Nove)  lotnr. 3038 

14e prijs Cadeaubon t.w.v. € 10,- (Snackbar de Muizeval) lotnr. 1946 

  

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JquzcSS_pGAUBM&tbnid=cRt2--mTzTUiRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.epsveenendaal.nl/contents/nl/d121.html&ei=xixuU7OIN47tO92ogIgF&psig=AFQjCNG3_2dhfDllF4sDmv8UvvHJsOiIOQ&ust=1399815734399709
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Expositie doophemden in de Koepelkerk 

Op zondag 11 mei hield Marijke Jager een indrukwekkende inleiding over de 

door haar en Jeannette de Wilde gemaakte doophemden, die nog t/m 

Tweede Pinksterdag te bewonderen zijn.  

Achter ieder doophemd zit een apart verhaal en deze verhalen zijn beknopt 

weergegeven en te lezen tijdens het bekijken van de doophemden. De 

doophemden die te zien zijn, zijn echte kunstwerken en niet bedoeld om te 

dragen. Ze kunnen een inspiratiebron zijn om zelf een doophemd te maken, 

maar ze zijn in ieder geval de moeite waard om te bekijken. 

Iedere zondagmiddag (behalve Eerste Pinksterdag) is de Koepelkerk 

geopend van 14.00 – 16.00 uur. Van harte aanbevolen!  

En over de workshop: zie onderstaand. 

Namens de kunstcommissie 

Herman Meinhardt 

 

 

Workshop doophemden maken 

Bent u aan het nadenken geraakt over uw doop en geloofs- en 

levensverhaal? 

Op zaterdag 24 mei a.s. organiseert de kunstcommissie een workshop, 

waarin u zelf een doophemd kunt maken. Omdat we begrijpen dat niet 

iedereen zich aangetrokken voelt tot het gebruik van naald en draad, zorgen 

we ook voor verf en textiellijm. U kunt op een voor u geknipt wit linnen 

hemd een verbeelding maken van uw "geloofsverhaal". Wat draagt u op uw 

lijf bij u? 

De workshop begint om 13.30 uur en duurt tot 16.00 uur, de kosten 

bedragen € 7,50 (inclusief thee/koffie en materiaal) en vindt plaats in de  
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Koepelkerk. Opgeven uiterlijk maandag 19 mei, via info@move-gz.nl of 

renee.v.schaik@gmail.com (0183 561185). 

Overigens staat in het halletje van de Koepelkerk en bij Jolanda's 

Knutselhoek een doos waarin u restjes stof en/of klosjes garen kunt doen, 

zodat we die kunnen gebruiken bij het maken van de doophemden.  

 

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  

mailto:info@move-gz.nl
mailto:renee.v.schaik@gmail.com
mailto:agnesvanderham1@gmail.com
http://www.koepelkerkarkel.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 

Expositie doophemden in de Koepelkerk t/m  9 juni, elke 

zondagmiddag van 14.00-16.00 (behalve 1e Pinksterdag) 

24 mei Workshop doophemden maken (zie dit KoepelNieuws) 
  
 5 juni Kerkenraadsvergadering 

Rehoboth, aanvang 19.45 uur 
 
27 juni  Sluitingsdatum inleveren kopij KoepelNieuws 
 
7 juli Kerkenraadsvergadering 

Rehoboth, aanvang 19.45 uur 
 
 1 november KoepelPodium 
 

Gesprekgroep jong volwassenen: 1e vrijdag van de maand,  

aanvang  20.00 uur. Plaats: Rehoboth.  
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Lied van de Week 

 

Vanaf september 2013 is er vrijwel elke woensdagavond een ‘lied van de 

week’ ingestudeerd en hebben we stap voor stap kennis gemaakt met het 

Nieuwe Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Een aantal trouwe 

gemeenteleden heeft samen met de cantorij mooie, moeilijke, eenvoudige 

en verrassende liederen ingestudeerd die vervolgens op zondag met alle 

gemeenteleden werden gezongen. 

Het, vooraf, instuderen van het ‘lied van de week’ is beëindigd maar 

ongetwijfeld zullen er op zondag nog vele mooie liederen uit het Nieuwe 

Liedboek aan bod komen. Het was een mooie ervaring om week in, week 

uit, samen met gemeenteleden op deze manier het Nieuwe Liedboek te 

verkennen.  

 

Rooster Crèche 

25 mei    Arno en Mariska Mathilde van Vugt 

 1 juni    Tom en Annemarlies Meijer 

 8 juni    Annemarieke de Bruine en Monica Kleijn 

15 juni    Noël Houweling en Zonna de Pijper 

22 juni    Arno en Mariska Mathilde van Vugt 

29 juni    Tom en Annemarlies Meijer 

 6 juli    Annemarieke de Bruine en Monica Kleijn 

13 juli    Jantine Monshouwer en Zonna de Pijper 

20 juli    Annemarieke de Bruine en Monica Kleijn 
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Rooster Kindernevendienst 

25 mei    Nicole Rietveld en Elroy Struik 

 1 juni    Francis v.d. Werff en Maarten de Leeuw 

 8 juni    Mathilde en Lara Mosselman 

15 juni    Simone van Wijk 

22 juni    Nicole Rietveld en Elroy Struik 

29 juni    Francis v.d. Werff en Maarten de Leeuw 

 6 juli    Mathilde en Lara Mosselman 

13 juli    Simone van Wijk 

20 juli    Vakantie, geen kindernevendienst 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LheK6RPosJ0GiM&tbnid=F2z4EjRRwDcaGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hervormddamwald.nl/index.php?topic%3D813.0&ei=4HxyU5AMooLMA77NgvAE&bvm=bv.66330100,d.bGQ&psig=AFQjCNEk0UZQ7ujyhm97fZFUs70Yg0SgKQ&ust=1400098367859598
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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 27 juni 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 8 juli 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   

7 september 2014. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=EpPwaThPZAe_sM&tbnid=g0LkelpDByA7WM:&ved=&url=http://www.123rf.com/photo_13662526_black-and-white-bottle-and-wine-glasses.html&ei=4xoOU72nBMua1AWrxIGgAQ&bvm=bv.61965928,d.d2k&psig=AFQjCNEW7KmRLmMTlKtLvhN7WejhbpuPAQ&ust=1393519715721307
mailto:agnesvanderham1@gmail.com
mailto:koepelkerk@gmail.com
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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 

 

http://www.koepelkerkarkel.nl/
mailto:agmlodewijk@kpnplanet.nl
mailto: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 

 
 

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

