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Protestantse Kerkdiensten in de Koepelkerk 

De diensten beginnen, zowel in de zomer als in de winter om 10.00 uur, 
tenzij anders vermeld. 

 

21 maart Ds. T. van Leeuwen, Waddinxveen 

28 maart  Ds. M. Wassenaar, Gorinchem 
 Palmpasen 

1 april  Mw. J. v.d. Berg, Hoogblokland 
Witte Donderdag, waarschijnlijk geen viering Heilig 
Avondmaal, aanvang 19.30 uur 

2 april Gemeenteleden 
Goede Vrijdag, aanvang 19.30 uur 

3 april Drs. J.P. Goossen 
Stille Zaterdag, aanvang 22.00 uur 

4 april Mw. J. v.d. Berg, Hoogblokland 
Eerste Paasdag 

11 april Dhr. O. Albada, Dalem 

18 april Mw. I. Verberk, Giessenburg 

25 april Ds. J. Wolswinkel, Nieuwegein 

2 mei Ds. J. Esveldt, Amersfoort 
Viering Heilig Avondmaal 

9 mei Dhr. A.J. Noordam 
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13 mei Mw. J. v.d. Berg, Hoogblokland 
Hemelvaartsdag, aanvang, 10.00 uur 

16 mei Ds. Kemp, Amersfoort 

23 mei Ds. H. Fonteyn, Culemborg 
Eerste Pinksterdag 

30 mei geen opgave 
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Meditatie 
 

In een uitzending van “Jacobine op 2“ (24 januari jl.), zei de denker des 

vaderlands, Daan Roovers, dat we sinds de Corona pandemie in blokjes van 

3 weken zijn gaan leven. We gaan van persconferentie naar 

persconferentie, van maatregelen naar maatregelen en maken geen 

plannen meer voor de lange duur. 

 

Als dit KoepelNieuws verschijnt, zijn we al bijna aan het einde van de 

Veertigdagentijd. Een periode van bezinning en reflectie, ruimte maken 

voor de Eeuwige op weg naar Pasen. Weken om een aantal dingen eens 

even anders dan anders te doen. Gewoonten die er in de loop van het jaar  

ingeslopen zijn, opnieuw tegen het licht te houden en anders te leven. 

Herijken. 

Dat kan in de vorm van vasten zijn, maar óók van juist de tijd nemen om dat 

wat er niet van komt, in te voeren. Zelf probeer ik altijd én iets te laten én 

iets extra's te doen. Eigenlijk gaat het dan zowel om de afspraken die je met 

jezelf en de Ander maakt, als over bewuster leven. 

 

En wat dat betreft ben ik blij met het kerkelijk jaar, waar steeds weer een 

moment komt om naar binnen te keren en zoals iemand ooit zei “de boel 

weer eens even op te schudden”.  

Veertig dagen (de zondagen doen niet mee, dan “is” het al Pasen) zijn ook 

een overzichtelijke periode. En de mildheid van het op zondag van het 

vasten vrijgesteld te zijn, maakt het nog beter behapbaar. 

Bovendien weet ik, dat het jaar weer verder gaat, 50 dagen tot Pinksteren, 

dan is het al bijna zomer en aan het einde van de herfst de Adventstijd en 

Kerstmis. 

Misschien leven we in de kerk altijd al “in blokjes”, maar dan van het ene 

naar het andere feest en altijd met het doorzicht op wat komt. 
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In het Paasoratorium “Als de graankorrel sterft...” staat het zo mooi 

verwoord, in een tekst van de hand van Marijke de Bruijne: 

 

“Veertig dagen nog tot Pasen, tot de winter is gegaan 

en het lengen van de dagen kou en duister gaan verjagen 

en het leven op zal staan.  

 

Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind 

in de warme schoot van moeder tot het klaar is om te komen, 

volheid is en nieuw begin 

 

Veertig jaren van een leven, zijn naar mensenmaat een tijd 

om te leren en te delen, wat met moeite werd verkregen, 

daardoor worden mensen vrij. 

 

Veertig dagen nog tot Pasen, soms een tocht door de woestijn, 

om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen 

om met Pasen klaar te zijn.” 

 

 

Vanuit de werkgroep pastoraat, 

Renée van Schaik 
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Wel en wee 
 

Intens verdrietig maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem mochten 

ontvangen, delen wij u mede dat na een liefdevol en zorgzaam leven van 

ons is heengegaan onze dappere lieve man, vader, schoonvader en opa. Dat 

waren de woorden die op de rouwkaart stonden van Gerrit Rink, 

echtgenote van Marianne Rink, die op 29 januari jl. overleed.  

 

Het afscheid van Gerrit vond plaats op 4 februari jl. in de Koepelkerk en 

werd geleid door ds. Klink uit Hoornaar, een dienst waar kracht, 

dankbaarheid, liefde en troost centraal stonden, aansluitend werd hij 

begeleid door de mensen die hem zo lief waren naar zijn laatste rustplaats 

op de begraafplaats naast de kerk.  

Een ongekende leegte zal Gerrit achterlaten.  

 

Wij wensen Marjan, Allart en Mirjam, Mees en Saar, Steven en Magda, 

Senne en Evi troost, warmte en kracht toe!  

 

Roelof Marskamp,  

scriba 
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Van de Kerkenraad 

 

De Kerkenraad heeft twee keer via MS-teams vergaderd. Persoonlijk heb ik 

daar weinig mee, ook vanwege een gebrekkige verbinding maar tegelijk 

realiseer ik mij, dat dat een paar jaar geleden nog helemaal niet mogelijk 

was! We mogen er dus blij mee zijn, dat we op die manier contact met 

elkaar kunnen hebben. 

 

Een ‘hot item’ bij de Kerkenraadsvergaderingen is de optie: kerkdienst met 

of zonder bezoekers en wel of niet zingen in de dienst. De meningen 

hierover zijn tamelijk verdeeld, maar bij het maken van keuzes staat het 

aspect van de veiligheid voorop. Nu langzaamaan ouderen worden 

gevaccineerd, zullen hopelijk binnenkort weer kerkdiensten ‘open’ zijn. Via 

de wekelijkse KoepelBrief, die ook op de website van de kerk wordt 

gepubliceerd, houden we u op de hoogte. Op het moment van schrijven van 

dit stukje is de basisschool zwaar getroffen door het virus en dat zal vast zijn 

uitwerking hebben op de dorpsgemeenschap, dus dat betekent voor dit 

moment: geen diensten met publiek.  

De diensten gaan wel allemaal gewoon door en zijn te volgen via de 

livestream. De Kerkenraad betreurt, dat het verzorgen van deze 

uitzendingen nog niet vlekkeloos verloopt. Dat ligt zeker niet aan de inzet 

van de groep mensen die hiermee bezig is. Eens te meer is duidelijk, dat de 

techniek veel mogelijk maakt maar toch ook niet perfect is.  

 

Voorganger. De Kerkenraad kiest er voor om te gaan zoeken naar een 

interim predikant. Dat is dus een predikant voor een korte periode. Deze 

krijgt de taak om de Kerkenraad en de Werkgroep Pastoraat te 

ondersteunen. Ook kan een interim predikant helpen om een goed profiel 

op te stellen om een predikant of kerkelijk werker te werven.  

 

De Paascyclus. Door alle beperkingen zal er op Witte donderdag zeer 

waarschijnlijk geen avondmaal worden gevierd. Maar de diensten gaan wel 
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allemaal door. Voor tijden: zie het begin van dit nummer van KoepelNieuws. 

 

Het zal ieder duidelijk zijn, dat het niet meevalt 

om in deze tijd gemeente te zijn en de verbinding 

met elkaar op een goede manier in stand te 

houden. Deze tijd vraagt dan ook om inzet van 

iedereen om naar elkaar om te kijken en te 

proberen om er voor elkaar te zijn. Dit kunnen we 

niet overlaten aan de leden van de werkgroep 

Pastoraat. Aan het slot van de vergadering werd 

voorgelezen over al de problemen van deze tijd 

met als positieve zin: Maar de lente wist het niet. En lente wordt het! 

 

Herman Meinhardt, 

voorzitter Kerkenraad 

 

 

Toegang tot de kerk 
 

Jarenlang was het voor bezoekers van het kerkhof en de kerk, die met een 

rollator of rolstoel kwamen, alleen met hulp mogelijk om op de goede plek 

te komen. De grond is van de gemeente Molenlanden en niet van de kerk, 

dus als kerkelijk gemeente konden we hier weinig aan doen. Er waren 

plannen om de paden gedeeltelijk te verharden en beter toegankelijk te 

maken, maar de fusie van de gemeente Molenwaard en Giessenlanden 

zorgde voor vertraging. Maar nu is een duidelijke verbetering tot stand 

gekomen en is de toegang, zowel vanaf de dijk (Kerkeind) als vanaf de 

parkeerplaats aan de Onderweg, omgezet in een verhard pad. En daar zijn 

we blij mee. 

 

Nu nog de parkeerplaats zelf. Ook daar is een plan voor maar het is nog niet 

duidelijk, wanneer de parkeerplaats werkelijk aangepakt wordt. 
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Concerten in de Koepelkerk 
 

Gemeente ben je met elkaar. En daarbij willen we niet een gesloten 

gemeenschap zijn, maar juist ook iets bieden aan mensen, die niet direct bij 

onze kerkelijke gemeente zijn aangesloten. In dat kader zijn dit seizoen vijf 

concerten gepland. Drie van de vijf concerten konden gewoon doorgaan op 

de datum, die we daarvoor in gedachten hadden. Maar het concert van 

februari ging niet lukken en dat concert vindt nu hopelijk plaats op  

27 maart. Zie het affiche elders in dit nummer.  

 

Het laatste concert van deze serie staat gepland op zaterdag 8 mei, ook 

weer om 14.30 en 16.30 uur. Dat wordt een instrumentaal programma met 

viool, cello en piano. De muziek wordt verzorgd door Tonnie Meinhardt,  

Jan Gispen en Rob Gradstein. Zij willen muziek van Grieg, Schubert en 

Schumann spelen. Misschien klinkt dat zwaar, maar het is prachtige en niet 

zware muziek, die geweldig klinkt in de Koepelkerk. Een buitenkans om een 

liveconcert met deze muziek mee te maken. De toegang voor de concerten 

is gratis, er staat een bus bij de uitgang. 

 

 

Algemeen 

In het eerste nummer van KoepelNieuws 

heb ik de bewoners van Arkel uitgenodigd 

om een bijdrage te leveren voor de komende nummers van KoepelNieuws. 

Tot mijn vreugde en die van de leden van de Kerkenraad heeft de 

Historische Vereniging de handschoen opgepakt en in dit nummer verschijnt 

een eerste artikeltje, geschreven door de heer A. de Bruin van de 

historische vereniging. Daar wordt al duidelijk, waarom de kerk zo buiten 

het dorp is komen te staan. Het wordt een serie verhalen over de plek en de 

gebouwen die hier gestaan hebben. Alvast dank daarvoor.  

 

Herman Meinhardt  
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Bericht van het College van 

Kerkrentmeesters 
 

Actie Kerkbalans 2021  

Dit jaar is de Actie 

Kerkbalans op twee 

manieren onder de 

aandacht gebracht. Waar 

mogelijk werd via email 

de brochure met de brief verspreid. Bij de overige adressen zijn de 

enveloppen thuisbezorgd. Hartelijk dank voor alle toezeggingen en 

bijdragen die we als reactie daarop hebben ontvangen! Hartverwarmend 

dat u en jullie in deze lastige periode financiële betrokkenheid  tonen. We 

merken hoezeer bij velen de kerk van waarde blijft, al kunnen we elkaar nog 

niet met regelmaat ontmoeten. Wij kijken ernaar uit dat er in de loop van 

dit jaar meer activiteiten mogelijk worden.  

Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn een toezegging in te 

leveren, dan kan dat nog per mail naar ledenadmin@koepelkerkarkel.nl. 

Uiteraard kunt u de bijdrage ook direct worden overmaken op   

NL65 RABO 03222 61112 t.n.v. Prot Gemeente Arkel, onder vermelding van 

‘Kerkbalans’. 

 

Verjaardags- en koekenfonds  

Begin februari werden we verrast door een bezoekje van Clari Ponssen, 

waarbij ze de opbrengst van het verjaardags- en koekenfonds kwam 

bekendmaken. Het afgelopen jaar heeft ze weer heel wat bezoekjes 

afgelegd om mensen namens de kerk te feliciteren op hun verjaardag. 

mailto:ledenadmin@koepelkerkarkel.nl
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Meestal met een kaart maar boven een bepaalde 

leeftijd hoort daar ook een bloemetje bij.  

Velen waren blij met een bezoekje op afstand, 

juist in een tijd, waarin er weinig gevierd kan 

worden. En, zoals Clari zelf zei ‘de gevers waren 

gul dit jaar’. Dat bleek uit de prachtige opbrengst 

van € 1.150,= die overbleef, na aftrek van alle kosten 

voor bloemen en kaarten. Ook de bloemengroet op 

zondag wordt hiervan bekostigd. Hartelijk dank aan Clari 

en haar team voor het schrijven en bezorgen van de 

kaarten, ook aan de dames die de boterkoeken trouw 

bezorgen. Het wordt enorm gewaardeerd! 

 

Collecteren via GIVT of met collectebonnen 

Naast het gebruik van de GIVT app – waarover de diaconie in dit blad een 

stukje schrijft - blijven collectebonnen ook beschikbaar om bij te dragen aan 

de collecte.  

U bestelt de bonnen eenvoudig door een bedrag over te maken op  

NL65 RABO 03222 61112 en daarbij aan te geven welke bonnen u wenst. 

– Een kaart met 20 rode bonnen à € 0,75 kost € 15,-  

– Een kaart met 20 gele bonnen à € 1,00 kost € 20,-. 

– Een kaart met 20 groene bonnen à € 1,50 kost € 30,-. 

Na ontvangst van het bedrag worden de collectebonnen binnen 2 weken bij 

u bezorgd.    

Namens het College van Kerkrentmeesters,  

Ilona Kamsteeg 
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Paascollecte 2021 
 

Pasen gaat over opstanding: Jezus staat op uit de dood.  

Opstanding geeft mensen hoop, vertrouwen en troost. In de Koepelkerk 

proberen we die hoop, dat vertrouwen en die troost die de Opstanding met 

Pasen biedt het hele jaar door voor ogen te houden onder andere door het 

branden van de Paaskaars. Zo begon ik vorig jaar in het maart-/aprilnummer 

van KoepelNieuws mijn verhaal over de Paascollecte 2020. Ik vervolgde mijn 

verhaal met een stukje over de betekenis van de Paaskaars als teken van de 

aanwezigheid van de Levende Heer. 

Een stukje uit de tijd dat we nog nauwelijks weet hadden van een 

coronavirus. We wisten niet wat er ons boven het hoofd hing, laat staan dat 

we ons een voorstelling konden maken aangaande hetgeen ons te wachten 

stond. Maatregelen die we nu gelaten accepteren, omdat we het óók niet 

weten, maar die we vorig jaar nog voor ondenkbaar hielden. Geen 

weet nog van alle ziekte en al het verdriet. Onvoorstelbaar eigenlijk.  

 

Tóch heeft die Paaskaars ook dit afgelopen jaar steeds gebrand, 

misschien heeft u het gezien via de life-stream of tijdens een uitvaart. 

Ik spreek de hoop uit dat die Paaskaars u er toch steeds weer aan 

herinnert, ondanks alles,  dat we door Pasen kunnen leven in het 

vertrouwen dat goedheid en liefde het laatste woord zullen hebben! 

Om, dit jaar naar ik hoop, alle activiteiten vanuit de Koepelkerk weer 

te kunnen aanbieden is geld nodig. Bij dezen willen we u hartelijk 

uitnodigen om de Paascollecte met uw gift te steunen. U kunt uw gift 

overmaken op IBAN NL65RABO0322261112 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Arkel, onder vermelding van Paascollecte 2021. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift en een hoopvol Pasen 

gewenst. 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Kees Francke 
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Berichten van de Diaconie  

 

Project 2020 Zilt 
 

Het project Zilt is voor ons afgesloten. Ondanks dat is er nog voor € 109,= 

aan giften binnengekomen. We wachten op een gelegenheid om het geld 

over te dragen. Het is nu eenmaal fijner om dat in een dienst met mensen 

te doen. 

 

Project 2021 Mercyships 
 

Voor 2021 hebben we uit vier projecten gekozen voor 

Mercyships. Dit is een organisatie die met 

hospitaalschepen medische zorg verleend. Dit in gebieden waar dat niet 

voor iedereen de ‘gewoonste zaak van de wereld’ is. Ze beginnen altijd met 

een lokale voorbereiding: Er worden mensen gezocht en gevonden die 

medische zorg nodig hebben. Vervolgens meert het schip voor een aantal 

maanden aan in de haven. In die tijd worden dan allerlei operaties 

uitgevoerd en zorg verleend. Volgens de planning komt er eind dit jaar een 

nieuw schip in de vaart. We hebben daarom dit project uitgekozen. In de 

loop van het jaar laten we u er meer over horen. Als er weer kerkdiensten 

mogelijk zijn, hopen we 

u een uitgebreide 

presentatie te geven. 

Ondertussen liggen er 

folders en hele mooie 

spaardoosjes (in de 

vorm van een schip) 

klaar in de Koepelkerk. 

Tijdens de openstellingen op zondagmiddag kunt u die afhalen. Komt u niet 

in de kerk en wilt u toch zo’n mooi spaardoosje hebben, wilt u ons dan een 

seintje geven dan brengen we er een.  
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Het is wel de bedoeling dat de inhoud dan rond Pasen wordt ingeleverd. U 

kunt uiteraard ook een gift via de bank overmaken. Ons rekeningnummer is 

NL45 RABO 0397 2181 25. Wilt u vermelden dat het voor het Project is? 

Voor nadere informatie over dit doel verwijzen we u naar 

www.mercyships.nl.  

 

Jaarrekening 
 

Gebruikelijk is om aan het begin van een nieuw jaar de financiële situatie 

van het vorige jaar te bekijken in de vorm van de jaarrekening. Het is een 

wonderlijk jaar geweest! In een ‘gewoon’ jaar is onze grootste 

inkomstenbron de opbrengst van de collectes in de kerkdiensten. Vorig jaar 

zijn veel diensten uitgevallen en bij de diensten die er wel waren, waren 

veel minder mensen. Ondanks dat is bijvoorbeeld de actie voor 

vluchtelingen op Lesbos met Pasen door u geweldig ondersteund. Ook de 

extra actie voor hulp aan Beiroet is door u gedragen. Bij de oogstdienst 

waren de uitgaven en inkomsten in balans. Extra bijzonder is dat we aan het 

eind van het jaar een legaat kregen van € 1.250,=. En dat spaargeld dezer 

dagen niets meer oplevert, zal u zelf ook gemerkt hebben. Ook onze 

belegging bij Oikocredit bracht dit jaar niets op. 

Voor de goede orde, financieel hebben we het project Manduar in 2020 

verrekend. Zilt nemen we mee in de jaarrekening van 2021. 

Het resultaat: zie volgende pagina. 
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Al met al is het tekort maar beperkt groter geworden dan wat was begroot. 

We zijn u dankvaar voor alle bijdragen. 

 

De jaarrekening ligt van 22 tot 27 maart 2021 ter inzage. Mocht u nadere 

vragen hebben of de jaarrekening in willen zien, wilt u dan contact 

opnemen met Henk de Leeuw (diaken/penningmeester, 06-50736698) voor 

een afspraak in die periode. 

 

Giften 
 

Sinds het vorige KoepelNieuws hebben we via mevrouw Den Braven nog  

€ 10,= gekregen voor de oogstdienst. Eind februari kregen we via de heer 

Jan Sterk € 100,=. We hebben de helft bij het project project Mercyships 

gevoegd en de andere helft gerekend als voor de Diaconie. Verder hebben 

we als collectebonnen in de brievenbus, een extra collecte en via de bank in 

totaal € 288,= aan giften gekregen. Hartelijke dank daarvoor!  

 

Collectes 
 

We krijgen op dit moment via verschillende wegen collecteopbrengsten 

binnen. Via de bussen in de kerk, via de bank en via GIVT. En soms zelfs via 

de brievenbus. Hartelijk dank daarvoor! 

We merken dat het via de GIVT-app goed begint te lopen. Helaas is het nog 

niet zo dat de collectedoelen in de app afgebeeld worden. Hier wordt door 

de mensen van GIVT nog aan gewerkt. Of er dus 2 of 3 collectes zijn, moet u 

in de KoepelBrief lezen. Krijgt u die niet, wilt u dan contact opnemen, dan 

zorgen we dat u die per e-mail of gewoon in de bus krijgt. 

Wilt u ook geven via GIVT? Dan moet u de GIVT-app opzoeken in de app-

store en installeren op uw smartphone. Vervolgens moet u uw gegevens 

invullen (u moet een machtiging afgeven om het gegeven geld van uw 

bankrekening af te halen). En dan de QR-code scannen en een bedrag 

invullen.  Na het scannen zie je een veldje voor het bedrag. Hieronder staat 
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een +. Wanneer u daarop drukt verschijnt het veld voor de tweede collecte. 

Is er een derde collecte, dan moet u nog een keer op de + drukken.  

De QR-code staat bij dit artikel en wordt in de KoepelBrief en in de diensten 

via de livestream getoond. Deze is altijd hetzelfde. Alleen het collectedoel 

wordt iedere donderdag aangepast. U kunt dus gerust een oude QR-code 

gebruiken.  

Binnenkort gaan we het u moeilijk maken: er komt een tweede QR-code 

voor het Project. Deze plaatsen we voorlopig alleen op de bus in de kerk. 

Daarnaast blijven de collectebonnen gewoon beschikbaar, kunt u 

overschrijven via de bank en staan er in de kerk bussen voor de collectes. 

Voor alle duidelijkheid: wij krijgen alleen het totaalbedrag per collecte en 

het aantal gevers te zien. Aan het eind van het jaar kunt u een 

giftenoverzicht van GIVT krijgen dat u kunt gebruiken bij uw 

belastingaangifte. Giften via GIVT vallen onder de ANBI-regeling. 

Hebt u vragen over de GIVT-app, wilt u dan contact opnemen met  

Ilona Kamsteeg of Henk de Leeuw. 
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Hoe lang nog? 

door Teuna de Jong 

 

Wanneer wordt het weer zoals het was, 

wisten wij dat nou maar. 

Want Corona teistert de wereld al langer dan een jaar. 

 

“Er is licht aan ’t eind van de tunnel”, wordt tegen ons gezegd. 

Maar de lengte van die tunnel wordt ons niet uitgelegd. 

Blijf toch maar geloven: Wij gáán er naar toe. 

Maar ’t lange wachten, dát maakt ons zo moe! 
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Concerten in de Koepelkerk van Arkel 
 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: zaterdag 27 maart (14.30 en 16.30 uur) 
 

Plaats: Koepelkerk Arkel 
 

Uitvoerenden:  

Noël Casteleyn, bas en Tonnie Meinhardt, piano 

 

Op het programma staan liederen uit Schuberts Winterreise en 

Nederlandse liederen van Jules de Corte, Frans Halsema, 

 Paul van Vliet en Johannes Röntgen. 

 

Inschrijven verplicht via info@koepelkerkarkel.nl o.v.v. naam en gewenste 

datum en tijd. Coronamaatregelen zijn van toepassing. 

mailto:info@koepelkerkarkel.nl
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De kerk in het midden (deel 1) 
 
Velen zullen zich wel eens hebben afgevraagd waarom de 

Koepelkerk zo ver buiten het dorp staat. Graag wil ik proberen 

hierover wat uitleg te geven. Het wordt een vervolgverhaal.  

 

Om de locatie van de kerk te kunnen toelichten, moet eerst 

verteld worden over de eerste bewoners hier. Het grondgebied, dat later 

Arkel ging heten, werd al vroeg bewoond. De oudste bevolkingsgroep, 

waarvan zeker is dat ze hier verbleven, worden Batavieren (of Bataven) 

genoemd. Zij woonden in onze streken van ca. 50 v.Chr. tot ca. 250 na Chr. 

De Linge was er al, maar er waren nog geen dijken. Deze rivier was destijds 

veel onstuimiger dan nu. In de begintijd van de Batavieren liep het laatste 

stuk van de Linge nog niet zoals nu. Op de plek waar nu de Arkelse kerk 

staat, boog de rivier naar het westen en werd de route van de huidige 

Haarweg naar Schelluinen gevolgd. Vandaar boog de rivier naar het zuiden, 

om uit te monden in de Merwede.  

 

Langs de Linge, tegenover de huidige Koepelkerk, ontwikkelde zich in de 

loop van vele jaren een zandrug. Verder was het overal moerasgebied. Hier, 

op deze verhoogde plek, vestigden zich Batavieren. Dat de plek “hoog en 

droog” was, was van levensbelang, want de Linge kon destijds hoge 

waterstanden bereiken. 

Aldus was het gebied, later Arkel genoemd, bewoond. Lang heeft die 

bewoning niet geduurd, hooguit één of twee eeuwen. De Batavieren 

verdwenen vermoedelijk omdat de waterstand hun woongebied bedreigde. 

Enkele eeuwen na het begin van onze jaartelling was onze streek weer 

onbewoond. Toch kwam de eerste Arkelse kerk in het midden van het dorp 

te staan. Hoe dat gebeurde, is later te lezen. 

 

Arie de Bruin, 

lid Historische Vereniging Arkel en Rietveld 
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De Voedselbank 
 

In de laatste week van februari werd de honderdste (100e) klant bij ons 

ingeschreven! 

Begin vorig jaar hadden we nog ruim zestig klanten (= gezinnen) maar in een 

jaar tijd is er ruim 50% bijgekomen. En allemaal hebben ze hun eigen 

dossier: echtscheiding, corona, nieuw in Nederland aangekomen en 

wachten op uitkering en werk, zzp’ers zonder werk, bewindvoering, ziekte, 

slachtoffer van de toeslagenaffaire, en ga zo maar door. 

Iedere week zorgen onze vrijwilligers er voor dat er zo’n 260 monden 

aanvullende maaltijden krijgen. 

Ieder voedselpakket heeft een waarde van tussen de € 25,-- en € 30,--; per 

week gaat er dus voor ongeveer drieduizend euro de deur uit, wat per jaar 

neerkomt op een waarde van zo’n anderhalve ton! 

En dan hebben we natuurlijk nog de kosten van energie, huur, verzekering, 

onderhoud bus en kleine aanschaffingen, zodat we per jaar ongeveer 

uitkomen op een kleine € 200.000,--. 

Maar gelukkig hebben we geen kosten aan salarissen want alle vrijwilligers 

van de Voedselbanken in Nederland doen hun werk onbezoldigd, tot zelfs 

het hoofdbestuur van Voedselbanken Nederland! 

Zestien jaar geleden is de Voedselbank Giessenlanden-Zederik begonnen 

met acht (8) pakketten: wie zei er ook al weer dat de Voedselbanken maar 

een tijdelijk verschijnsel waren? 

Onze vrijwilligers doen het werk met veel inzet en plezier en we hebben een 

geweldige achterban die ons op alle manieren steunen waar we ontzettend 

blij en dankbaar voor zijn. 

Wilt u nóg meer weten: bel Wil Verhaar op 06 – 45 55 27 79 en zij kan u 

alles vertellen. 
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Rommelmarkt 2021 
 
Verleden jaar waren we nog vol goede moed om op 17 april a.s. onze 

jaarlijkse Rommelmarkt te kunnen houden. Helaas zijn de ontwikkelingen 

rond Covid-19 zodanig dat een 

Rommelmarkt in het voorjaar 

niet verantwoord te 

organiseren is. We volgen als 

organisatie natuurlijk de 

ontwikkelingen en eventuele 

mogelijkheden op de voet 

zodat we hopelijk nog dit jaar 

onze Rommelmarkt traditie 

kunnen voortzetten. We houden u op de hoogte! 

 

Namens de Rommelmarktcommissie (SRA), 

Peter Selhorst 

 

Mediteren bij teksten 
 

Omdat de laatste persconferentie 

met betrekking tot de Corona 

maatregelen geen ruimte bood 

voor het bijeenkomen in groepen, 

hoe klein ook, gaan ook de 

geplande avonden in maart niet 

door. 

Zodra deze ruimte wel ontstaat, worden nieuwe data via de 

KoepelBrief bekend gemaakt. 

 

Renée van Schaik   
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Verdieping & Ontmoeting 

 

13 maart 2021 Wereldmaaltijd 

voor Arkelaren - 

geannuleerd 

25 maart 2021 Gesprekskring voor Senioren – geannuleerd 

22 april 2021 Gesprekskring voor Senioren – onder 

voorbehoud 

 

 

Agenda overige activiteiten  

25 maart 2021 Kerkenraadsvergadering 

aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen 

27 maart 2021 Concert Koepelkerk,  

aanvang 14.30 en 16.00 uur 

19 april 2021 Kerkenraadsvergadering 

aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen 

 8 mei 2021 Concert Koepelkerk,  

aanvang 14.30 en 16.00 uur 

18 mei 2021 Kerkenraadsvergadering 

aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen 
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Kindernevendienst en Crèche 

Kindernevendienst en Crèche zodra er weer kerkdiensten in de Koepelkerk 

gehouden kunnen worden. 

Kindernevendienst en Crèche wordt 

gehouden in het Huis voor Iedereen.  

Wanneer u van plan bent om een dienst in de 

Koepelkerk te bezoeken en gebruik wilt 

maken van crèche en/of kindernevendienst, 

dan meldt u dat vóór de donderdag daaraan voorafgaand bij Kees Francke 

op tel. 0183-562608. Wij zorgen er dan voor dat er voor uw kind(-eren) in 

het Huis voor Iedereen opvang en begeleiding is. 

 

Enig idee 
Hoe jij Arkel nóg mooier kan maken?!  
 
Voor de jeugd, spelen, events, recreatie,  
bereikbaarheid, groen- en andere voorzieningen 
 
laat het ons weten: 
info@dorpsraadarkel.nl  

 
 
wij helpen je graag op weg  
www.facebook.com/dorpsraadarkel 
www.arkel.nl 
www.dorpsraadarkel.nl 
 

mailto:info@dorpsraadarkel.nl
http://www.facebook.com/dorpsraadarkel
http://www.arkel.nl/
http://www.dorpsraadarkel.nl/
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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, Arkel Solidair, algemeen/overig diaconie. 

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

NL45 RABO 0397 2181 25. 

Giften en Stortingen aan Club van Honderd 

T.n.v. Protestantse Gemeente te Arkel – NL65RABO 0322 2611 12 o.v.v. 

‘Club van 100’. 

 

 

Van de Redactie 

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

5 mei 2021 aangeleverd te zijn bij Joke Selhorst-Heije, Dam 21, 4241 BL 

Arkel, tel. 0183 – 562080.  U kunt uw kopij per  

e-mail zenden aan:  koepelkerk@gmail.com 

Het KoepelNieuws kunt u dinsdag 18 mei 2021 in 

Jolanda's Knutsel en Handwerkhoek, Raadhuisplein 

6 te Arkel tussen 13.00 en 14.00 uur ophalen, 

alsmede de eventuele boterkoeken die besteld zijn en bezorgd moeten 

worden. De nieuwe uitgave van KoepelNieuws reikt tot zondag  

11 juli 2021.  

Let op: Aanleverdata kopij op woensdag! 

mailto:koepelkerk@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gyla.nl/redactie.html&ei=1By4VNTaOJH7avqQgJAD&bvm=bv.83640239,d.d2s&psig=AFQjCNG7SrjIK6NrXhHtK7ttK040zTCKGw&ust=1421438440925014
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Protestantse Gemeente te Arkel 

 

Postadres Scriba Protestantse Gemeente te Arkel:  

Dhr. R. Marskamp, Kerkeind 29, 4241 XB  ARKEL – 0183-785572  

e-mail: scriba@koepelkerkarkel.nl 

Voorzitter Kerkenraad: Dhr. H. Meinhardt, e-mail: info@koepelkerkarkel.nl 

Voorzitter College van Kerkrentmeesters: Dhr. N. Houweling, e-mail:  

cvk@koepelkerkarkel.nl 

Administrateur: Dhr. D.J. Rietveld, telefoon 0418-670320, e-mail: 

cvk@koepelkerkarkel.nl 

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

telefoon 06-22 01 32 48, e-mail: diaconie@koepelkerkarkel.nl 

Adres Koepelkerk: Kerkeind 29, 4241 XC  ARKEL.  

Diensten Koepelkerk:  

Zondagmorgen  10.00 uur 

Kindernevendienst en crèche:  

Elke zondagmorgen in het "Huis voor Iedereen" nabij  de Koepelkerk. 

Koster(s) Koepelkerk:  aanspreekpunt dhr. G. Zwaan,  

Kon. Wilhelminastraat 57, 4241 AW  ARKEL, telefoon 0183 - 56 26 25. 

Verhuur en besprekingen van de kerkelijke gebouwen: Herman Meinhardt, 

telefoon 06 - 51643850, e-mail: verhuur@koepelkerkarkel.nl 

Preekvoorziening: preekvoorzienerkoepelkerk@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:scriba@koepelkerkarkel.nl
mailto:info@koepelkerkarkel.nl
mailto:diaconie@koepelkerkarkel.nl
mailto:verhuur@koepelkerkarkel.nl
mailto:preekvoorzienerkoepelkerk@gmail.com
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          David de Bruijn 

Fysiotherapie                             
 

 

Medical taping, needling & begeleiding 

daviddebruijnfysiotherapie@outlook.com 

  0183-648977 

 

 

 

 

 
 

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 
 
 
 

 

www.pedicurearkel.nl 
Appeldreef 19, 4241 DK Arkel 

 

  06-34884915 

 

  De Jager 

Ambachtsbakker 

 
 

Info@bakkerijdejager.nl 
 

  0183-561042 

 

 

 

 
   

Jolanda’s 
 
 

knutsel en handwerkhoek 
Raadhuisplein 6, 4241 AD  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:daviddebruijnfysiotherapie@outlook.com
mailto:Info@bakkerijdejager.nl
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VIVEEN 

Elektro-Installatieburo 
 
 

- Stroom is onze kracht - 
 

  0183-562227 

 
 

 

Van Toer Advies  
06-18680957 

 

www.vantoeradvies.nl 
  

ontslagrecht – arbeidsrecht 
contractenrecht 

 
      

        Van Houwelingen 

           Tweewielers 
 

Waar service nog gewoon is 

www.vanhouwelingen.net 
 

  0183-561911 

 

 

 

  Sterk 

Tuincentrum 
 
 

- tuinontwerp – onderhoud - aanleg - 

www.tuincentrumsterk.nl 

  0183-622941 

 

 

 

 

Amarantha        

Uitvaartzorg 

 
Petra van de Minkelis, uitvaartbegeleider 

www.amaranthauitvaartzorg.nl  

  0183-563948 

 
 

van Ouwerkerk 

Wijnkoperij 
 
 

- Op uw gezondheid! - 
 

  0183-561133 

 

  de Groot 

Uitvaartverzorging 
 
 

- Uw vertrouwen waardig - 
 

  0183-633500 

 

            Eetcetera 

        Top in partycatering 
      
  

           Specialist in cateren op maat 
              www.eetcetera.nl 

                 06-12279417 

 

 

 

   

                ArkelWonen 

   
Inspirerende interieurconcepten 

   www.arkelwonen.nl  

  0183- 561 277 

 

 

 

 

 

 

  

De Til Groep 
 
 

Uw feest Goed Geregeld 

Mail naar: Wim@tilgroep.nl 
 

  0184-651554 

 

 
 
 

-  
 

 

http://www.vantoeradvies.nl/
http://www.tuincentrumsterk.nl/
http://www.amaranthauitvaartzorg.nl/
http://www.eetcetera.nl/
mailto:Wim@tilgroep.nl

