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Inleiding 
 
Voor u ligt het boekje ‘Verdieping en Ontmoeting’, een boekje waarin diverse 

activiteiten worden aangeboden door leden van de Protestantse Gemeente 

te Arkel. Dat betekent niet dat de activiteiten ook alleen voor die leden 

bedoeld zijn. Zeker niet. Wij willen graag iedereen die geïnteresseerd is 

uitnodigen om deel te nemen aan deze activiteiten. Of u nu wel of niet in de 

kerk komt en of u nu wel of niet in Arkel woont. Het maakt niet uit.  

Iedereen is welkom.  

 

Het jaarthema is ‘een goed gesprek’, een prachtig thema om elkaar te 

ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan en te zijn. 

U bent welkom en van harte uitgenodigd. 

 

Mocht u een activiteit toegevoegd willen zien, misschien zelf een activiteit 

willen organiseren en dit op laten nemen in het boekje? Wij horen het graag 

van u. 

 

Mirte Hartman 

Lianne Sterk 
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In Gesprek 

In het seizoen 2018-2019 wil de Kerkenraad drie data inplannen, waarin we 

willen nadenken over onze houding ten aanzien van verschillende 

onderwerpen, die niet direct in de Bijbel staan vermeld, maar waar we wel 

mee te maken hebben. 

Zondag 28 oktober 2018. Thema: chronisch ziek en mantelzorg. Chronische 

ziekten zijn er veel, dus chronisch zieken ook. Dat heeft lang niet altijd met de 

leeftijd te maken, maar het is wel zo, dat chronische ziekten zich vaker op 

oudere leeftijd openbaren. Mensen met een chronische ziekte kennen soms 

(flinke) beperkingen in hun dagelijkse bezigheden en bijna automatisch komt 

dan mantelzorg in beeld, vaak geleverd door een vaste partner, maar soms 

ook door buren en/of vrienden. Zijn de beperkingen van de chronisch zieke 

groot, dan bestaat het risico, dat de mantelzorger overbelast raakt. Wat dan 

vooral belangrijk is, dat de mantelzorger de risico’s van overbelasting bijtijds 

herkent en op tijd aan de bel trekt. Dat laatste is vaak minder 

vanzelfsprekend dan het lijkt. 

Zondag 3 februari 2019. Thema: Wijdekerk. Van de website van Wijdekerk 

komt de volgende tekst: ’Sichting Wijdekerk is een initiatief van een groep 

christenen, zelf LHBT’er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw betrokken 

bij LHBT’ers. We hebben onze ervaringen en krachten gebundeld, omdat wij 

vinden dat iedereen, ongeacht geaardheid, zichzelf moet kunnen zijn binnen 

zijn of haar kerk/gemeente. Want samen zijn wijdekerk, ongeacht kerkelijke 

achtergrond’. De Kerkenraad heeft in het afgelopen jaar besloten om zich aan 

te sluiten bij deze beweging. Maar tegelijkertijd is de Kerkenraad zich er van 

bewust, dat binnen onze gemeente nauwelijks of niet wordt gesproken over 

LHBT. Het is goed om daarin verandering te brengen en dit, soms gevoelige, 

onderwerp aan de orde te stellen. En dat doen we deze ochtend in 

samenwerking met vrijwilligers van de Stichting Wijdekerk. 
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Zondag 12 mei 2019. De invulling voor deze keer is momenteel nog niet 

helemaal klaar, maar het thema ‘De rol van de kerk in het dorp’ is al terloops 

in het afgelopen jaar aan de orde geweest, zonder dat dit verder is uitgewerkt 

of dat daarover uitvoerig is nagedacht. Landelijk is er een beweging van 

dorpskerken, die nadenken over dit onderwerp en Arkel wil daarin ook 

aanwezig zijn.  

Locatie: Huis voor Iedereen. Tijd: 11.30 uur. 

Los van deze drie data zal de Kerkenraad uiteraard de gemeente betrekken bij 

de ontwikkelingen rondom het aanstellen van een kerkelijk werker en/of 

predikant. Daarvoor zijn op het moment van schrijven van dit programma 

geen vastgestelde data, maar er zal naar bevind van zaken een uitnodiging 

worden gegeven via de Koepelbrief en de website en mondeling via de 

mededelingen. 

 

Mediteren op Bijbelteksten 

Tijd voor meditatie is tijd voor verdieping. In de traditie van de monniken, het 

lectio divina, door Wim van Laatum in Arkel gestart, gaan we verder met deze 

vorm van meditatie. We oefenen de stilte, we lezen een korte (Bijbel)tekst en 

gaan hier op verschillende manieren over mediteren. U hoeft geen ervaring te 

hebben om hieraan mee te doen, kom het maar gewoon meebeleven. 

 

In de weken voorafgaand aan de adventstijd, komen we op de volgende 

vrijdagavonden bij elkaar in het Huis voor Iedereen: 19 oktober, 26 oktober, 

9 november en 16 november 2018 van 20.00 - 21.00 uur.  

Minimaal 4 deelnemers per avond en u kunt zich voor 1 oktober aanmelden 

bij Renée van Schaik.  renee.v.schaik@gmail.com, of 0183-561185. 

 

 

 

mailto:renee.v.schaik@gmail.com
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Talentenveiling 
 

Mensen die hier vorig jaar aan hebben meegedaan weten inmiddels dat deze 

activiteit een leuke manier is om met elkaar in gesprek te komen. Tijdens 

deze veiling worden er talenten/diensten beschikbaar gesteld waar 

vervolgens op geboden kan worden. Hierbij kunt u denken aan een etentje, 

boottocht, workshops en nog veel meer activiteiten waarbij ontmoeting 

centraal staat.  

Alle inwoners van Arkel en omstreken zijn welkom om aan deze 

talentenveiling deel te nemen, hetzij als aanbieder van talenten, hetzij als 

koper. De opbrengst van deze veiling komt volledig ten goede aan de 

Protestantse Gemeente Arkel. De veiling zal plaatsvinden op zaterdag  

17 november 2018 om 16.00 uur in het Huis voor Iedereen. 

Heeft u een talent dat u wilt aanbieden dan kunt u dit alvast melden via 

info@koepelkerkarkel.nl 

 

Koepelpodium 

Wie nog nooit een Koepelpodium heeft bezocht, heeft veel gemist. In een 

prettige sfeer wordt muziek uit verschillende muziekstijlen en genres 

gemaakt en worden mooie en vrolijke gedichten voorgelezen. Soms wordt er 

ook gedanst. Altijd is er sprake van een afwisselend programma dat verzorgd 

wordt door goede amateurs. Een feest om mee te doen en om bij te zijn.  

Aanmelden om ook een bijdrage te leveren kan tot uiterlijk 19 oktober bij 

Peter Selhorst peter@selhorst.eu. Iedere lezer van dit stukje wordt van harte 

uitgenodigd om mee te doen dan wel als supporter te komen luisteren. Dit 

jaar op zaterdag 3 november 2018. Na afloop is er ook nog het supergezellige 

samenzijn met alle aanwezigen. Toegang € 10,- per persoon, max € 25,- per 

gezin. Aanvang 20.00 uur. 

mailto:info@koepelkerkarkel.nl
mailto:peter@selhorst.eu
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Expositie 

Ieder jaar organiseert de kunstcommissie een expositie. Het gaat er om, dat 

het getoonde werk oproept tot nadenken en gesprek, zowel met de maker als 

met elkaar. In het verleden zijn ook regelmatig naar aanleiding van een 

expositie workshops geweest. Afgelopen seizoen was er de prachtige 

expositie van twee van onze gemeenteleden Lianne Sterk en Peter Selhorst.  

Voor 2019 is nog geen definitieve keuze gemaakt voor een kunstenaar, zodra 

er meer bekend is informeren wij u via koepelnieuws en de website. 

De kunstcommissie bestaat uit vier leden en krijgt her en der nog support van 

enkele anderen. Van deze vier leden gaat er één stoppen aan het einde van 

het kalenderjaar, dus nieuwe aanwas is gewenst. Het voorbereiden van het 

Koepelpodium en de organisatie en inrichten van een expositie geeft een 

mooi kijkje achter de schermen. Aanmelden kan bij Peter Selhorst. 

Contactpersoon van de kunstcommissie: Inge van Sluis, 

ingevansluis@hotmail.com 

 

Workshop Liturgisch Bloemschikken 

In de adventstijd wordt jaarlijks door de werkgroep ‘liturgisch bloemschikken’ 

een liturgisch bloemstuk verzorgd in de kerk. De werkgroep vindt het fijn u in 

de gelegenheid te stellen een schikking voor thuis te maken. Zij helpen u om 

aan het begin van de adventstijd een basisschikking te maken, die de weg 

naar het licht van Kerstmis verbeeldt.  

Iedere volgende adventsweek vervolgen we de weg en kunt u er thuis zelf 

een adventskaars en bloemen, passend bij de lezingen van die zondag, aan 

toevoegen. 

De workshop voor de basisschikking en instructies voor het vervolg is op 

donderdagavond 29 november 2018, van 19.30 - 21.30 uur in het Huis voor 

Iedereen. De leden van de werkgroep liturgisch Bloemschikken,  

mailto:ingevansluis@hotmail.com


Verdieping & Ontmoeting 2018/2019                                                                                                                                                                                                                                

 

Karin Boudestein, Lolo Brommeijer en Renée van Schaik, verzorgen de 

workshop. Doe mee, en meld u zich voor 15 november 2018 aan via 

renee.v.schaik@gmail.com of 0183-561185. 

In verband met de onkosten wordt een bijdrage gevraagd voor de materialen. 

 

Adventsmarkt 

 

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 december 2018 hopen we weer een 

Adventsmarkt te houden. Let voor nadere aankondiging op de website, 

KoepelNieuws en andere publicaties. 

De markt word gehouden op het Raadhuisplein onder de luifel van Jolanda’s 

Knutsel en Handwerkhoek, Total Look en Arkel Wonen. Er zal van alles 

verkocht worden, zoals leuke zelfgemaakte cadeautjes, Kerststukjes en 

Kerstkaarten. 

 

Er is een enveloppenkraam en er zijn natuurlijk lekkere hapjes en drankjes. 

De markt wordt georganiseerd door de Diaconie, in samenwerking met 

Jolanda’s Knutsel en Handwerkhoek, de mensen die hier handwerken en, wij 

hopen, ook in samenwerking met u. We hebben uw hulp namelijk hard nodig. 

Op de dag zelf, maar ook om de kramen te vullen met koopwaar. De 

handwerkclub is al druk met de voorbereiding bezig. Wilt u ook een bijdrage 

leveren? Neem contact op met de Diaconie of loop even binnen bij Jolanda’s 

Knutsel en Handwerkhoek. 

De opbrengst van deze dagen is geheel voor het jaarproject van de Diaconie: 

Stichting Hospice Gorinchem Zorghuis en Zorg Thuis. 

 

Seniorenkerst 

 
Voor senioren vanaf 70 jaar organiseert de Diaconie op maandagmiddag  

17 december 2018 weer een Kerstviering. We brengen een gezellige middag 

met elkaar door met een Kerstverhaal en zelf gezongen Kerstliederen.  

mailto:renee.v.schaik@gmail.com
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De middag wordt afgesloten met een smakelijke broodmaaltijd.  

Eind november komt er een apart opgaveformulier in het KoepelNieuws, 

zodat u zich kunt aanmelden voor deze Kerstviering. 

 

Samen eten 
 
Veel mensen vinden het gezellig om met meerdere mensen aan tafel te zitten 
om op een ongedwongen manier andere mensen te ontmoeten. Om even bij 
te praten, een ‘goed gesprek’ te hebben, of om gewoon lekker te kletsen en 
ondertussen te genieten van een maaltijd. We drinken koffie of thee met iets 
lekkers erbij en er is een verloting.  
 
Bent u boven de 50 jaar? Kom dan gezellig mee-eten voor slechts € 5,- per 

maaltijd. Elke laatste vrijdag van de maand om 17.00 uur in de recreatiezaal 

van de Peperhof. U bent van harte welkom.  

Aanmelden is noodzakelijk en kan bij Clary Ponsen, telefoon 0183-561836. 

 

Bijbelgesprekskring 

 

Elke 1e maandag van de maand komen we bij elkaar om samen in gesprek te 

gaan en te ontdekken wat de Bijbel ons vertelt. We delen met elkaar het 

geloofsleven. We gebruiken hierbij het boekje ‘De hoop die in ons leeft’. In dit 

boekje wordt de eerste brief van Paulus besproken. Aan de hand van vragen 

uit het boekje gaan wij met elkaar in gesprek. 

 

De avond wordt gehouden bij iemand thuis en om de beurt bereiden we de 

avond met een tweetal voor. Mocht u belangstelling hebben om hieraan deel 

te nemen, of wilt u een keer meedoen om te ervaren of het iets voor u is, 

meldt u zich dan aan bij Jetty Versluis, e-mailadres: jetrakettwee@gmail.com, 

of telefoonnummer 06-2171 1550. 

 

mailto:jetrakettwee@gmail.com
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Samen handwerken 
 

Met elkaar handwerken is een mooie manier om ervaringen uit te wisselen, 

elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te raken. We breien, borduren, 

haken, en maken zo mooie dingen om te verkopen op markten of om vanuit 

Jolanda’s Knutsel- en Handwerkhoek te verkopen. 

 De opbrengst van deze handwerken is voor het jaarproject van de Diaconie: 

Stichting Hospice Gorinchem Zorghuis en Zorg Thuis. 

 

Wilt u liever niet handwerken maar wel andere mensen ontmoeten? U mag 

ook aanschuiven om gewoon even een kop koffie of thee te drinken. U bent 

van harte welkom, iedere dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur in Jolanda’s 

Knutsel- en Handwerkhoek, Raadhuisplein 6 in Arkel. Voor de koffie/thee met 

wat lekkers vragen we € 1,-. Voor meer informatie: Jolanda Uittenbogaard, 

telefoon 0183-510268. 

 

Kring in de Merlinge 

 

In de ‘Merlinge’, een kleinschalig huis voor demente en dementerende 

ouderen, wordt eens in de twee weken een huiskamerkring gehouden. Alle 

bewoners die het fijn vinden om mee te doen zijn welkom, ongeacht hun 

kerkelijke achtergrond. Het licht van de huis-Paaskaars wordt aangestoken en 

we gaan samen zingen en bidden. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en we 

praten met elkaar over een thema gerelateerd aan het verhaal. We werken 

hierbij zoveel mogelijk belevingsgericht. De kring wordt begeleid door  

Els Houweling en Jan Sterk. 

 

Elke twee weken op woensdagmorgen. De bewoners komen binnen vanaf 

10.30 uur en we starten om 11.00 uur. De kring duurt ongeveer tot 11.45 uur. 

Voor meer informatie kunt u bij Els (0183-625936) of bij Jan (0183-563500) 

terecht. 
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Gesprekskring voor senioren 
 

Tijdens de gesprekskring senioren verdiepen we ons in het jaarthema ‘een 

goed gesprek’. Met ds. Martine Wassenaar gaan we kijken naar 

Bijbelpassages die vertellen over ‘goede gesprekken met God’. We beginnen 

met het lezen van zo’n Bijbelpassage, dan houdt ds. Wassenaar een inleiding 

en bespreken we met elkaar het gesprek uit de passage. Wat zouden wij zelf 

gezegd hebben? En, waar horen we Gods stem in onze tijd? Bestaat er 

tongentaal? Bestaan er dromen en/of profetieën? 

  

Het eerste gesprek zal zijn het gesprek van Adam met God in het Genesis 

verhaal. We kijken ook naar de gesprekken die Mozes met God heeft gehad 

bij de braamstruik en op de berg Horeb. Ook Samuel die de stem van God 

hoorde, evenals Elia, Paulus en natuurlijk ook Jezus.  

De gesprekskring is op donderdagmorgen in het Huis voor Iedereen van 10.00 

uur tot 12.00 uur.  

Data zijn: 27 september, 11 oktober, 8 november 2018 en 17 januari,  

14 februari, 14 maart en 11 april 2019. 

 

De Cantorij 

De cantorij zingt een breed repertoire van eigentijdse kerkmuziek en verleent 

gemiddeld 12 maal per jaar medewerking aan erediensten in de Koepelkerk. 

Ben je geïnteresseerd, kom dan vooral eens vrijblijvend kijken, luisteren of 

meezingen op een repetitie. Voor elke stemgroep kunnen wij versterking 

gebruiken. Van harte welkom!  

Wanneer: woensdagavond. Tijd: van 19.45 uur tot 22.00 uur. Locatie: 

Koepelkerk, Kerkeind 29 te Arkel.  

Inlichtingen: Joke Selhorst, tel. 0183-562080. 
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Wereldmaaltijd voor Arkelaren (en omstreken) 

 

De Werkgroep Pastoraat organiseert een ‘Wereldmaaltijd’. Dit is een maaltijd 

met gerechten overal vandaan, dus niet alleen van de Hollandse bodem. Aan 

iedereen die hieraan mee doet vragen we om een gerecht te maken uit het 

land of uit de streek waar je vandaan komt. Neem dit mee en schotel het aan 

elkaar voor. Zo proeven we elkaars gerechten en ontdekken we nieuwe 

smaken. We organiseren de wereldmaaltijd dit jaar in Het Huis voor Iedereen, 

op zaterdag 2 maart 2019, aanvang 18.00 uur. Statushouders en nieuwe 

Nederlanders worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.  

 

U bent van harte welkom, namens de Werkgroep Pastoraat, Wil Verhaar en 

Jan Sterk. U kunt zich aanmelden voor de wereldmaaltijd bij Wil Verhaar  

(06-4555 2779) of Jan Sterk (0183-563500). 

 

Rommelmarkt 

 

Stichting Rommelmarkt Arkel organiseert de jaarlijkse Rommelmarkt komend 

jaar op zaterdag 6 april 2019. Ophaaldagen van alle spullen die u kwijt wilt, 

zijn maandag 1 en dinsdag 2 april. Heel fijn als u deze data alvast in uw 

agenda wilt zetten. Voor meer informatie over de jaarlijkse rommelmarkt 

kunt u contact opnemen via ons emailadres: arkelrommelmarkt@gmail.com 

of peter@selhorst.eu. We zien u graag in april! 

 

Kloosterweekend 

 

Van 12 tot en met 14 april 2019 organiseren we weer een kloosterweekend 

voor gemeenteleden. Welk klooster het wordt, is nu nog niet bekend, maar er 

is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus als u een keer de rust en stilte 

van een klooster wilt ervaren, meldt u zich dan zo snel mogelijk aan bij één 

mailto:arkelrommelmarkt@gmail.com
mailto:peter@selhorst.eu
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van de volgende personen: Marianne Rink 06-2845 8928, Roelof Marskamp 

06-5119 0198, Mari de Koning 06-2201 3248, Jetty Versluis 06-2171 1550. 

 

Uitstapje Kindernevendienst 

 

Voor alle kinderen van de Kindernevendienst en hun ouders is er jaarlijks een 

uitstapje. De datum voor 2019 staat nog niet vast, maar het wordt zeker weer 

een heel leuk en gezellig uitje. Zodra de datum bekend is, krijgen de kinderen 

een persoonlijke uitnodiging voor dit uitstapje. 

 

Gluren bij de buren 

 
Bezoek eens een inspirerende gemeente bij u in de buurt. PKN Gorinchem 

biedt tal van activiteiten aan, onder andere een filmavond, diverse lezingen 

en bibliodrama (zie hieronder). Voor een compleet aanbod van de activiteiten 

verwijzen wij u naar https://www.pkngorinchem.nl/agenda/activiteiten/  

Daarnaast liggen er een aantal programmaboekjes ter inzage in de 

Koepelkerk. 

 

Bibliodrama 

 
Drie avonden: een Bijbelverhaal gelezen en verbeeld door  

ds. Martine Wassenaar. Bibliodrama biedt de kans om spelenderwijs verhalen 

uit de Bijbel eigen te maken. Het is een verfrissende, eigentijdse manier van 

omgaan met de Bijbel, waarbij de persoonlijke inbreng van de deelnemers 

centraal staat. We onderzoeken wat het Bijbelverhaal ons te zeggen heeft en 

in ons spel verbeelden we dat. Het is niet de bedoeling om een toneelspel op 

te voeren, maar om de verbeelding op dat moment, alleen met de 

deelnemers, te laten spreken. Maximale groepsgrootte is 12 deelnemers. 

Data: dinsdagen 9 oktober 2018, 15 januari en 5 maart 2019.  

Tijd: 19.30-21.30 uur. Locatie: de Heul. Kosten: € 7,00 inclusief koffie en thee. 

https://www.pkngorinchem.nl/agenda/activiteiten/

