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Koepelkerk Arkel open op zondag.
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Arkel heeft besloten, dat het goed is dat in de 
huidige tijd de kerk iedere zondag een uurtje open is voor mensen, die behoefte hebben om zich even 
terug te trekken.

Er worden geen diensten gehouden. Wel zijn er mensen aanwezig, die met de bezoekers in gesprek 
kunnen en willen. 

Openingstijd: van 9.45 tot 10.45 uur. 

Iedereen is welkom voor een praatje, om een kaarsje te branden, om rustig te mediteren of om te 
bidden. Een combinatie van dit alles mag en kan natuurlijk ook. Uiteraard worden de huidige 
omgangsregels in acht genomen.

Van 9.45 tot 10.00 uur zal de klok luiden.

Mocht de overheid besluiten, dat Nederland verder 'op slot' gaat, dan zal gekeken worden, wat nog 
wel of niet kan. 

Herman Meinhardt, vz. Kerkenraad.

Wekelijkse Koepelbrief.
De komende weken tot 6 april zullen er geen reguliere kerkdiensten zijn. Om de onderlinge band aan 
te houden, zal wel iedere week een Koepelbrief verschijnen. Weet u mensen, die deze Koepelbrief op 
papier willen ontvangen, omdat zij niet over e-mail beschikken, meldt u dat dan s.v.p. bij Roelof 
Marskamp, de huidige secretaris van de kerkenraad. T: 06 5119 0198. Via hem zal geregeld worden, 
dat een papieren versie van de Koepelbrief zal worden bezorgd. 

Verbonden.
Het is bij de Arkelse Protestantse Gemeente gebruikelijk om na de dienst op zondagmorgen met 
elkaar koffie te drinken in het Huis voor Iedereen. Altijd goed voor de onderlinge verbindingen. 
Momenteel kan dat niet. Maar dat neemt niet weg, dat contact via de telefoon, een kaartje een briefje
of wat dan ook wel mogelijk is. Weet u mensen, die een beetje extra aandacht wel kunnen gebruiken, 
geef dat dan door aan een kerkenraadslid. Kent u die niet, dan Roelof Marskamp even bellen. Met 
elkaar zorgen we er voor, dat niemand alleen of in de steek gelaten wordt. 
Tenslotte.
Via onze vorige predikant Anneke Lodewijk ontving ik een prachtig filmpje op mijn mobiele telefoon. 
Ik zou iedere lezer willen aanraden dit filmpje te zien. En dat kan via https://youtube/4nV8NakYNfs
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