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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. 

 

 

23 mei Ds. H. Fonteyn, Culemborg 
Eerste Pinksterdag 

30 mei Ds. J. van Kempen, Breda 

 6 juni Ds. J. Wolswinkel, Nieuwegein 

13 juni Dhr. J. Veltrop, Vianen 

20 juni Ds. N. den Toom, Breda 
Heilig Avondmaal 

27 juni Ds. S. Janse, Ameide 

 4 juli Dhr. O. Albada, Dalem 

11 juli Dhr. H. Kramer, Baarn 

18 juli Ds. C. Harten, Deil 
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Bij de diensten komende maanden 

Feestelijke diensten  
 
Allereerst: vanaf zondag 9 mei mogen weer 30 bezoekers de diensten 
bijwonen. Aanmelden hoeft niet, maar het kan dus zijn, dat er geen plek 
meer is. Na de eerste lockdown periode is dat niet gebeurd, dus we gaan 
het gewoon zien. 
 
Je kunt natuurlijk zeggen, dat iedere kerkdienst een feestelijke dienst is, 
maar ik weet wel zeker, dat niet iedereen dat zo ervaart. Is dat erg? Dat 
denk ik niet, zolang mensen maar niet met tegenzin richting de kerk gaan, is 
er niet zo veel aan de hand. Mijns inziens is het ook niet erg, dat je de ene 
keer meer geniet dan de andere of dat de ene voorganger je meer 
aanspreekt dan de ander. Dat is onvermijdelijk bij een veelkleurige 
gemeente als de onze met veel gastvoorgangers. Maar eerlijk gezegd vind ik 
persoonlijk, dat de afwisseling van 
voorgangers vaak inspirerender werkt dan 
wekelijks dezelfde voorganger.  
 
Behalve de feestelijke Hemelvaarts- en 
Pinksterdienst, als bij uitstek Christelijke 
feestdagen, zijn er de komende tijd nog twee 
opmerkelijke diensten: 
Op 30 mei zou Harm Kuipers voorgaan, maar 
hij is zo vriendelijk geweest zijn plaats af te 
staan aan onze nieuwe ambulante predikant  
Ds. Joan van Kempen. Onze wat? Wat is een ambulant predikant? Een 
ambulant predikant is een dominee, die voor een bepaalde tijd verbonden 
wordt aan een gemeente. In dit geval voor een jaar. Deze voorganger 
ondersteunt de Kerkenraad bij het maken en uitvoeren van beleid en doet 
ook crisispastoraat. Ds. Van Kempen wordt voor twee dagen per week 
verbonden aan onze gemeente. Elders in dit nummer van KoepelNieuws 
stelt zij zich voor. In de dienst van 30 mei zal zij worden bevestigd. En 
daarmee komt er – eindelijk – een einde aan onze voorgangerloze tijd. 
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De tweede feestelijke dienst is op zondag 6 juni. Dan komt Jan Wolswinkel 
en dan is het exact 50 (!!) jaar geleden, dat hij in Arkel werd bevestigd als 
predikant. Arkel was dus zijn eerste gemeente. Wat mooi als je een dergelijk 
jubileum kunt vieren. Daar hopen we dus een feestelijke dienst van te gaan 
maken. De enige schaduwkant is, dat we nu nog niet weten, of er meer dan 
dertig bezoekers mogen komen. Hou dus de KoepelBrief in de gaten, als u 
naar deze dienst wilt komen.  
 
Beide diensten worden in ieder geval ook via livestream uitgezonden: 
www.koepelkerkarkel.nl helpt u verder. 

Herman Meinhardt 

 

Meditatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

‘Wie zichzelf beheerst, is groter dan wie een stad beheerst’ (Spreuken 16, 

vers 32b). 

Het boek Spreuken staat vol met wijsheden als bovenstaande spreuk. Het is 

ook geen wonder, want hier zijn de woorden van Salomo opgetekend, de 

zoon van koning David. Salomo werd beroemd vanwege zijn wijsheid, die hij 

koos boven macht en geld. Daarmee is hij tot in eeuwigheid een voorbeeld 

voor de mens.  

Het is jammer, dat bovenstaande spreuk in het tijdperk van de sociale 

media niet boven ieders computer hangt. Het zou denk ik een stuk rustiger 

worden. In de huidige tijd denken veel mensen (en af en toe hoor ik daar 

zelf ook bij), dat ze de wijsheid in pacht hebben. En dat is een gevaarlijke 

overtuiging, omdat je daar lui van kan worden. Wat zou je je druk maken, 

als je het allemaal al weet? En hoe is het toch mogelijk, dat andere mensen 

jouw wijsheid niet op waarde weten te schatten? Zo dom kunnen de 

mensen toch niet zijn? Kennelijk zijn ze dat wel. En dan bestaat de kans, dat 

iemand het weer een keer moet ontgelden, omdat hij het niet met je eens 

is. 

http://www.koepelkerkarkel.nl/
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Is het niet zo, dat door het stellen van vragen een mooi gesprek kan 

ontstaan? Geloofsvragen, maar ook vragen op maatschappelijk gebied of 

over een onderwerp, dat je na aan het hart ligt. Filosofische vragen ook. In 

gedachten zie ik nu wat gefronste wenkbrauwen; want hoezo filosofische 

vragen? Ik denk, dat de hele Bijbel gevuld is met filosofische vragen, waar je 

mee aan de slag kunt. Iedere zondag worden tijdens de preek filosofische 

vragen gesteld en pogingen gedaan om antwoorden te vinden en te geven.  

 

Zou het niet mooi zijn, als er niet alleen een gespreksgroep Senioren is, 

waar filosofische vragen worden besproken, maar dat dit door de hele 

gemeente heen gaat gebeuren? Zware kost? Hoeft helemaal niet, want er 

kan ook flink gelachen worden tijdens zulke gesprekken. De dialoog over 

deze filosofische onderwerpen is een prachtige vorm om te gebruiken. 

Onderwerpen zijn er te kust en te keur: de toekomst van de kerk in het 

algemeen en die van Arkel in het bijzonder. Waarom zou je samenwerken 

met anderen? Wat hebben de mensen in het dorp ons te vertellen en wat 

hebben wij te bieden? Bieden aan elkaar en bieden aan anderen.  

 

In deze tijd van het jaar gaat het vooral ook over gedenken. Op 4 mei aan de 

mensen, die zich opofferden ter wille van de vrijheid of die slachtoffer 

werden van de terreur. En de ruimte en vrijheid zoals wij die in ons land 

kennen. In veel delen van de wereld bestaat die niet op zo’n manier. Het 

lijkt, dat wij die vrijheid vanzelfsprekend vinden. We voelen ons al onvrij 

door de coronamaatregelen, die nu al bijna een jaar van kracht zijn. Hoe 

ervaren de mensen, die de oorlog hebben meegemaakt, dit? Hoe zit het 

met jongeren? Stellen zij zich aan of valt hen weinig te verwijten? U ziet: 

filosofische vraagstukken genoeg, zo uit het dagelijks leven. Wat valt 

daarover te zeggen vanuit het geloof? En vanuit de eerste regel van deze 

meditatie? 

 

Herman Meinhardt 
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Wel en wee 
In memoriam René van der Rijst  
 

Op 19 april kregen we per e-mail het bericht van overlijden van onze 

vroegere predikant René van der Rijst op zondag 18 april jl. temidden van 

zijn geliefden Annemariek, Tessa, Tomas en Job. We wisten dat hij 

ongeneeslijk ziek was, maar de laatste maanden voelde hij zich, gezien de 

omstandigheden, behoorlijk goed. Daarom viel dit bericht ons toch rauw op 

het dak. De dankdienst voor zijn leven werd gehouden op maandag  

26 april om 11.00 uur. Herman Meinhardt, Jan Sterk en Henk de Leeuw 

hebben in de dienst gezongen. Een mooie, dankbare dienst, ondanks het 

verdriet, René laat een ongekende leegte achter. We zijn René dankbaar 

voor de jaren in Arkel, waar hij als voorganger van onze gemeente heeft 

gewoond en gewerkt. Er is na zijn vertrek naar Haarlem Noord altijd een 

band gebleven. Dat was met name weer 

extra duidelijk tijdens de eerste lockdown 

periode vorig jaar. Spontaan bood hij aan, 

dat tijdens de livestream diensten uit zijn 

gemeente samenwerking met Arkel tot 

stand zou komen. Wij konden op dat 

moment nog geen livestream diensten 

houden en we hebben dankbaar gebruik 

gemaakt van dit aanbod en daardoor 

konden we een aantal weken gezamenlijke 

diensten houden, meestal uit Haarlem, 

maar ook een keer uit de Koepelkerk. We 

wensen Annemarieke en de kinderen 

kracht en troost toe. 
 

Wie een bericht van meeleven wil sturen:  

Familie van der Rijst,  

Van Egmondstraat 3, 2024 XL Haarlem 
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Berichten van overlijden  
 

Op 1 maart jl. is overleden mevrouw A.E. Oosterom-Schreuders,  

Kon. Julianastraat 2a te Arkel. Zij is 95 jaar geworden. 
 

Op 5 maart jl. is overleden M.P. de Ruiter-Kortlever,  

Pr. Beatrixstraat 51 te Arkel. Zij is 97 jaar geworden. 

 

Op 15 april 2021 jl. is overleden mevrouw Riek van der Plaat-Sterk. Ze 

overleed in de Laakse Hof te Lexmond waar ze bijna 4 jaar heeft gewoond. 

Mevrouw van der Plaat, maar ook haar man Ad, die in 2018 overleed, 

hebben lang naast het Rehoboth kerkje gewoond. Het echtpaar was altijd 

zeer trouw en betrokken met onze gemeente. Riek is 91 jaar oud geworden. 

 

We wensen de nabestaanden veel sterkte toe! 

 

Roelof Marskamp, 

scriba 

 

 

4 mei bloemlegging 
 

Het ging anders dan voorafgaande 

jaren.  

Op 4 mei jl. hebben Herman Meinhardt 

en Roelof Marskamp, namens de 

Protestantse Gemeente Arkel, de 

bloemlegging gedaan bij het 

oorlogsmonument op Plein 983. 
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Livestream  
 

Sinds begin vorig jaar bieden we de mogelijkheid om onze diensten vanuit 

de Koepelkerk via livestream te volgen. Voor ons, de streamers  

(Lucas Bakelaar, Mari de Koning, Annemarieke de Leeuw, Roelof Marskamp 

en Lianne Sterk) was het wennen om met de apparatuur, maar ook met de 

programmatuur (software), te werken. Daarom zaten we lange tijd in een 

‘testfase’. Wij zijn ervan overtuigd dat we die fase voorbij zijn en kunnen 

zeggen dat we het redelijk ‘onder controle’ hebben. Dat komt door het 

gebruik van een krachtige laptop, een extra camera en aan de verbinding 

(Wifi) is ook gewerkt. Het geluid, waar regelmatig klachten over waren, is de 

laatste weken redelijk op goed niveau.  

 

Perfect is het nog niet helemaal, daar wordt aan gewerkt! Toch is het 

belangrijk dat de geluidsinstelling bij u thuis op YouTube ook correct staat, 

maar ook op de apparatuur waar u op kijkt. Hebt u hulp nodig? Hebt u 

vragen? Neem dan contact op met mij via tel. 0183-785572 of e-mail:  

pga-roelof@outlook.com 

Natuurlijk mag u ook één van de livestreamleden aanspreken, graag zelfs. 

 

Roelof Marskamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pga-roelof@outlook.com
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Van de Kerkenraad 

 

Terwijl het Covid-19 virus nog steeds over de wereld raast, aldan niet in 

verschillende gemuteerde vormen, proberen we als Kerkenraad het 

kerkelijk leven in ons dorp Arkel aan de gang te houden. We kunnen 

vaststellen, dat steeds meer (voornamelijk oudere) mensen gevaccineerd 

zijn, zodat de besmettingsrisico’s langzaamaan kleiner worden. Maar terwijl 

ik dit schrijf, brengen radio en tv het nieuws dat de opnamecijfers in de 

ziekenhuizen niet dalen, terwijl dit toch echt zal moeten gebeuren. Dus we 

zijn er nog niet klaar mee. 

 

De Kerkenraad vergaderde in april nog niet live, maar via internet. In mijn 

optiek blijft dat behelpen, maar dat past wel in deze tijd. We hebben wel 

een stap gezet: via het landelijk bureau van de PKN zijn we in contact 

gekomen met Ds. Joan van Kempen. In twee fasen heeft de Kerkenraad 

kennis gemaakt met haar en dat waren wel twee ontmoetingen, waarbij we 

bij elkaar kwamen in het Huis voor Iedereen. In deze vergadering van de 

Kerkenraad is besloten om het contact voort te zetten. Een afvaardiging van 

het College van Kerkrentmeesters en van de Kerkenraad zal dit doen en we 

hopen Ds. Van Kempen op zo kort mogelijke termijn te kunnen benoemen 

als ambulant predikant van onze gemeente (zie ook elders in dit nummer 

van KoepelNieuws). 

 

De afsluiting van het project Zilt zal 

pas plaatsvinden als er weer dertig 

bezoekers in de kerkdiensten 

aanwezig kunnen zijn. Op het 

moment van vergaderen is dat nog 

onduidelijk, maar de Kerkenraad 

delegeert besluiten hierover aan 

het moderamen (ook hier: zie elders 

in dit nummer). 
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De Diaconie heeft altijd een aparte begroting en jaarrekening. De 

jaarrekening 2020 was ter inzage van de kerkelijke gemeente en is door de 

Kerkenraad goedgekeurd en getekend.  

 

Binnen het College van Kerkrentmeesters is al flink nagedacht over 

verduurzaming van ons kerkgebouw. De Kerkenraad besluit om onze 

gemeente in te schrijven bij de landelijke werkgroep Duurzaamheid. Ook 

wordt besloten om een werkgroepje samen te stellen (net als enige jaren 

geleden toen het HvI moest worden gebouwd) om een en ander te 

coördineren en verder in gang te zetten.  

Gesproken wordt over de financiële situatie van onze gemeente. De 

jaarrekening wordt gepresenteerd. Deze zal ook aan de gemeente bekend 

gemaakt worden. Aan het College van Kerkrentmeesters wordt gevraagd 

om een lange termijnvisie op papier te zetten. Met een krimpend 

ledenaantal is het belangrijk hier aandacht aan te besteden. 

 

De Kerkenraad was blij met de inzet van veel gemeenteleden om de 

Paascyclus tot een mooie beleving te maken, met dank aan Jannie van den 

Berg, die in voorbereiding en uitvoering een belangrijk aandeel had. 

 

Jubileum. Op 6 juni gaat Ds. Jan Wolswinkel voor. Precies 50 jaar daarvoor is 

hij als predikant in de Hervormde Gemeente van Arkel bevestigd. Dergelijke 

jubilea worden niet veel gevierd, dus de Kerkenraad besluit om hier extra 

aandacht aan te schenken. Suggesties zijn welkom. 

 

Er is nog kort verder gesproken over diverse activiteiten die hopelijk in de 

toekomst gaan plaats vinden. En de vergadering werd afgesloten met 

relativerende en wijze woorden uit het boek Prediker: ‘Alles is maar lucht en 

ledigheid’. 

 
Herman Meinhardt  
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Scheiden doet lijden 
 
Het is, denk ik, wel een bekend gezegde. Het is ook een cliché maar, zoals 

vaker, er zit wel degelijk een kern van waarheid in. Toch is scheiden vaak 

onvermijdelijk. Bij gehuwden en/of samenwonenden, omdat mensen geen 

kans meer zien om verschillen te overbruggen bijvoorbeeld. En dan kunnen 

echte drama’s ontstaan. 

 

In de situatie, waar ik het nu over wil hebben, is het aanzienlijk minder 

dramatisch. Evengoed is het wel noodzakelijk om hier aandacht aan te 

besteden. Er ontstaan namelijk binnen afzienbare tijd twee vacatures in de 

Kerkenraad, die ook weer ingevuld moeten worden. Zowel Arnold de Pijper 

als ondergetekende zijn acht jaar actief geweest in speciale rollen: Arnold 

als diaken en ik als ouderling-voorzitter van de Kerkenraad. En daar komt 

nu, eind juni, een einde aan en dus is er ruimte voor anderen om een taak 

op te pakken. Paulus schrijft over de specifieke taken in de gemeente, 

waarvoor mensen ook specifieke geschiktheden moeten hebben. Daar wil ik 

er wel twee van noemen: de gave om geheim  te houden, wat jou als 

vertrouwelijke informatie ter ore komt. Niet 

altijd gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. En de 

tweede: het vermogen om te verbinden. Voor 

mezelf sprekend wil ik wel stellen, dat het niet 

mijn sterkste eigenschap is, maar met de hulp 

van anderen is de schade redelijk beperkt 

gebleven (hoop ik in ieder geval). 

 

Voor beide taken geldt: je hoeft niet perfect te zijn! Want alles is 

mensenwerk, iedereen maakt fouten; alleen waar niet gewerkt wordt, 

worden ook geen fouten gemaakt! Vergevingsgezindheid is wel een goede 

eigenschap voor deze functies. En een beetje humor natuurlijk. 

Nu is het natuurlijk zo, dat veel van onze gemeenteleden de neiging zullen 

hebben om voor de invulling van deze functies naar anderen te kijken c.q. te 

wijzen.  
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Dat liedje kennen we allemaal, alleen brengt het ons niet verder. Invulling 

kost tijd, ik zal dat niet ontkennen, maar tegelijk kan het ook dankbaar werk 

zijn en hoe waardevol is dat! Dus denk er even over na en meld je aan!! Ik 

kan jaloers zijn op gemeenten, waar ze nog met dubbeltallen en 

verkiezingen werken (die bestaan echt nog!). Dat hoeft niet persé, maar als 

niemand zich aanmeldt, lijkt het wel, of we een gemeente zijn, die aan 

geestelijke bloedarmoede lijdt en dat willen we toch ook niet? 

 

Herman Meinhardt  

 

Mag ik mij even voorstellen……. 

Lieve mensen, 

Mijn naam is ds. Joan van Kempen. Ik heb 2 kinderen: Thieme, 28 jaar en 

zijn Katrien mag ik ook niet onvermeld laten. En een dochter, Myrtilène,  

21 jaar. Lang geleden ben ik gescheiden. Ik ben ambulant predikant in Breda 

voor 20 uur en ik kom bij u voor 16 uur. Daar heb ik heel veel zin in! 

Ik kom uit het westen, ik ben Den Haag geboren en heb gestudeerd in 

Leiden. Mijn hoofdvak was pastoraat. Daar heb ik later ook nog een aparte 

opleiding voor gevolgd: het contextuele pastoraat. Ik heb lang in Rotterdam 

gewoond en daar in een diaconale functie in Crooswijk gewerkt. Ik heb een 

aantal jaren lesgegeven en ik ben ook in de psychiatrie werkzaam geweest. 

Daarna volgden er 2 gemeenten waar ik gemeentepredikant was en 1 waar 

ik als interim-predikant werkzaam was. 

Een andere liefde van mij is schilderen en beeldhouwen. Ik heb de 

Kunstacademie in Rotterdam gevolgd. Muziek heeft ook altijd een 

belangrijke rol gespeeld in mijn leven: piano, zang en de laatste jaren viool. 

Zo, nu weet u een klein beetje wie er bij u binnen komt. Ik verheug me er op 

u te ontmoeten! Een hartelijke groet,  

ds. Joan van Kempen 
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Analyse ledenenquête Koepelkerk 2021 

Vanaf eind januari tot half maart hebben 35 leden van onze 

Koepelkerkgemeente 34 enquêteformulieren teruggestuurd, waarvan één 

niet ingevuld vanwege een aanstaande verhuizing. Drieëndertig (33) 

bruikbare formulieren van de driehonderdzevenenzeventig (377) uitgezette 

enquêteformulieren, is erg weinig en dus is de enquête nauwelijks 

representatief. Bij de beoordeling dienen we dat dan ook steeds in 

gedachten te houden wanneer we betekenis aan de gegeven antwoorden 

willen geven voor het te voeren beleid. Het zou namelijk te makkelijk zijn 

om op basis van deze antwoorden te concluderen dat de 

Koepelkerkgemeente op een goede manier invulling geeft aan haar taken 

(vraag 4) omdat meer dan 66% van de geënquêteerden dat vindt. 

Opvallend zijn de volgende punten vanuit de antwoorden op de gesloten 

vragen: 

- Meer dan 73% van de beantwoorders is ouder dan 60 jaar, 42% zelfs 

              ouder dan 80 jaar. 

- Langer dan 20 jaar lid is 73% van de beantwoorders en 55% is zelfs 

              al langer dan 30 jaar lid. 21% is korter dan 10 jaar lid. 

- 96% vindt het lidmaatschap van de Koepelkerk belangrijk. 

- Een eigen predikant of kerkelijk werker vindt 83% heel belangrijk. 

- 48% spreekt de voorkeur uit voor een predikant, 12% voor een 

               kerkelijk werker en 40% heeft géén voorkeur. 

- 24 beantwoorders geven aan een taak op zich te willen nemen, 

              maar daarvan zijn er al 21 actief voor de Koepelkerk.  

              9 beantwoorders geven aan vanwege hun hoge leeftijd geen taak 

              meer op zich te willen nemen. 

Om de open vragen 3, 5 en 8 samen te vatten is een stuk lastiger. Hier de 

antwoorden die meerdere keren werden gegeven op die vragen: 

Vraag 3: Wat ziet u als de belangrijkste taak van de Kerk? 

- Verkondigen van God’s woord, inspirerende kerkdiensten, 

              pastoraat, en omzien naar elkaar  
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Vraag 5: Wat zouden we als Koepelkerkgemeente anders moeten doen? 

- De jeugd aanspreken, meer mensen in de Kerk, terug naar de kern, 

              niets. 

Vraag 8: Wat ziet u als de belangrijkste taak van de predikant of 

                kerkelijk werker? 

- Voorgaan, verbinden, bezoeken, enthousiasmeren, pastoraat 

Kees Francke 

 

 

Berichten van het College van 
Kerkrentmeesters 
 

Toekomst Koepelkerk  
 
Er wordt nagedacht over het toekomstbestendig maken van onze prachtige 
Koepelkerk. Onderdeel daarvan is de wens om te verduurzamen, mogelijk 
gecombineerd met het multifunctioneler maken van het gebouw met 
behoud van het unieke karakter. Met de bouw van ons Huis van Iedereen 
hebben we qua verduurzaming een eerste stap gezet met het plaatsen van 
zonnepanelen. Nu is echter de bedoeling om, na een zorgvuldige 
inventarisatie, te komen tot een breed plan van aanpak gebaseerd op nog 
op te stellen wensen/eisen. 
Dit project zal naar verwachting een wat langere doorlooptijd hebben, 

waarbij op verschillende gebieden expertise nodig is. We zijn dan ook op 

zoek naar mensen die mee willen denken en deel uit willen maken van een 

te vormen projectgroep. Kerkelijke betrokkenheid is daarbij niet 

noodzakelijk, het gaat om betrokkenheid bij het gebouw. 

Mocht dit project u aanspreken, stuur dan een mailtje naar 

cvk@koepelkerkarkel.nl. Misschien kunt u dan ook gelijk aangeven op welk 

specifieke gebied u mogelijk kennis heeft en op welke manier u zou willen 

meedoen. 

 
Noël Houweling 

mailto:cvk@koepelkerkarkel.nl
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Financiële verantwoording 2020  
 

2020 was ook voor de kerk een 

uitzonderlijk jaar vanwege de uitbraak 

van Covid-19. Kerkdiensten en andere 

bijeenkomsten waren slechts beperkt 

mogelijk. Gelukkig konden we met 

behulp van nieuwe apparatuur en een 

flink aantal trouwe vrijwilligers 

kerkdiensten, en ook uitvaarten, live 

gaan streamen. Ook is collecteren via de 

GIVT app inmiddels mogelijk. De 

voorbereidingen daarvoor zijn in 2020 

getroffen. Zo hebben we als kerk een flinke digitale stap gezet en bleven we 

- ook al was het veelal op afstand - in contact met elkaar. Hoewel de 

opbrengst uit verhuur en acties lager was (geen concerten, geen 

Rommelmarkt, geen talentenveiling) dan begroot, zijn we toch op een 

positief saldo uitgekomen. Dat komt omdat een dienstverband met 

predikant of kerkelijk werker in 2020 nog niet werd gerealiseerd. We hopen 

dat hieraan op korte termijn invulling gegeven kan worden.  

Ondanks het bijzondere jaar bleef de financiële betrokkenheid van onze 

gemeenteleden groot, daar zijn we u en jullie dankbaar voor. Als College 

van Kerkrentmeesters spannen we ons in om voor de beschikbare gelden uit 

de verkoop van de pastorie passende investeringen te zoeken, waarmee we 

geen financieel risico lopen en we ook op lange termijn rendement kunnen 

behalen. Met andere erfgenamen uit een nalatenschap is besloten dat de 

kerk de woning uit deze erfenis kan aankopen en dat verhuur aan de 

huidige bewoner(s) voortgezet kan worden. Dat proces loopt. Verder 

werken we aan een plan om de Koepelkerk te verduurzamen en qua 

inrichting en energieverbruik aan de eisen van deze tijd aan te passen. 
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Ik vertrouw erop de cijfers voldoende te hebben toegelicht. Mocht u de 
volledige jaarrekening willen inzien dan kan dat. Bij voorkeur na 
telefonische afspraak. 
 
Met vriendelijke groet,  
Ilona Kamsteeg, penningmeester CvK 

telefoon 06-10360500 

 

 

BATEN: 
 

Jaarrekening € Begroting € 

2020 2020 

Kerkelijke bijdragen vrijwillige bijdragen (Aktie Kerkbalans) 43.770 43.000 
 

collectes, giften, acties 10.939 18.550 
  

54.709 61.415 

Overige bijdragen verhuur kerk en Huis voor Iedereen 4.097 7.600 
 

Bijdrage KoepelNieuws, KoepelPodium,  
      subsidie, legaten 

 
6.553 

 
6.470 

  
10.650 14.070 

Totaal Baten 
 

65.359 75.620 

LASTEN: 
   

Pastoraat afdracht PKN, kerkelijk werker en 
      gastpredikanten 

10.977 35.560 

Kosten Gebouwen kosten kerkgebouw, HvI, orgel 
 

25.257  23.620 
 

Overige kosten kosten kerkdiensten, jeugdwerk, 
gemeenteavonden, KoepelNieuws, 

  

administratie en afdrachten 12.617 17.560 

Totaal Lasten 
 

48.851 76.740 
 

Resultaat in € 16.508 -1.120 
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Berichten van de Diaconie  

 

Het is een vreemde tijd. Met telkens berichten over ‘licht aan het einde van 

de tunnel’. Ondertussen zijn we al meer dan een jaar aan het worstelen met 

de Corona-maatregelen. Of de aangekondigde versoepeling nu eindelijk 

doorgaat? Als u dit leest zijn we alweer 14 dagen verder…. We wensen u toe 

dat we dan weer meer ruimte hebben. 

Toch blijven we u ook vragen om bijdragen. Voor ons jaarproject 

Mercyships, maar ook om aandacht voor Arkel Solidair en de Actie 

Vakantietas. Wilt u ons helpen om hier ook mooie projecten van te maken? 

En vergeet niet, mocht u hulp nodig hebben, u kunt altijd contact met ons 

zoeken via de contactgegevens achterin dit KoepelNieuws. 

 

Arkel Solidair  
 

Het is een traditie om in het juninummer van KoepelNieuws uw aandacht te 

vragen voor Arkel Solidair. Vroeger deden we dat met een acceptgiro. Nu 

met een vraag in het KoepelNieuws. We hopen dat u de hulp via Arkel 

Solidair nooit nodig heeft. Maar mocht het zo zijn dat het financieel 

tegenzit, dan kunt u er een beroep op doen. Zo hebben we wel eens een 

huisuitzetting kunnen voorkomen. En mensen die plotseling hun baan 

kwijtraakten geholpen bij het overbruggen van de tijd totdat ze een 

uitkering kregen. 
Bent u in de gelukkige omstandigheid dat u geld over hebt, dan houden we 

ons aanbevolen. Ons bankrekeningnummer is  

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

 

Actie Vakantietas  
 

Alweer een paar jaar doen we mee met de Actie Vakantietas. Een actie 

waarbij we uw steun vragen om rugtasjes te vullen met spullen voor 

kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen van wie de ouders bekend 
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zijn bij de Voedselbank. De acties sloegen erg goed aan. In het eerste jaar 

zowel met spullen als met financiële bijdragen. Vorig jaar hebben we u 

vanwege Corona alleen om geld gevraagd. En eigenlijk is dat heel goed 

verlopen. Er was nu de mogelijkheid om voor een ieder ook wat duurdere 

dingen te kopen en om te zorgen voor meer balans tussen de verschillende 

rugzakjes.  
We kiezen er daarom dit jaar weer voor om u alleen om geld te vragen. We 

hebben gelukkig mensen uit het onderwijs bereid gevonden om vervolgens 

spullen te kopen en de rugzakjes te vullen. 

We vragen u daarom om geld over te maken naar ons bankrekening-

nummer NL45 RABO 0397 2181 25 onder vermelding van “Vakantietas”. 

 

 

Project 2021 Mercyships  
 

Wij zijn dit jaar alweer een tijdje bezig voor Mercyships. Een organisatie die 

vooral de aandacht trekt door met varende hospitalen in Afrika 

gezondheidszorg te geven. Niet voor de rijken, daar is genoeg voor 

geregeld, maar juist voor de armsten. Gezondheidszorg in de vorm van 

operaties die anders niet zouden gebeuren, zoals bij aangeboren 

afwijkingen of blindheid. In de Coronatijd zijn er ook voor Mercyships 

beperkingen. Met als gevolg dat er nu op veel plaatsen in Afrika (dus niet 

alleen aan de kust) 

medische 

hulpmiddelen worden 

verspreid. Het mooiste 

nieuws is dat er dit jaar 

een nieuw schip in de 

vaart komt. Hierover 

vertellen we later 

meer. Voor uitgebreide 

informatie verwijzen 

we u naar de website: www.Mercyships.nl 

http://www.mercyships.nl/
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Voor de lijdenstijd hebben we mooie spaardoosjes in de vorm van een schip 

uitgedeeld. Er zijn er nog een aantal over – en u kunt ze de rest van het jaar 

leegmaken in de bus in de kerk. Gelukkig gebeurt dat ook en wordt er ook 

zonder spaardoosje geld in de bus gedaan. Inmiddels hebben we al meer 

dan € 500,- opgehaald. Een mooi resultaat in deze bijzondere tijd. Maar we 

gaan door! 

We hopen binnenkort weer voor het project te kunnen collecteren in de 

kerkdiensten met Heilig Avondmaal. Afgelopen tijd hebben we via de bank 2 

giften gekregen voor € 60,-. En bij Jolanda’s Knutsel en Handwerkhoek 

zitten ze gelukkig ook niet stil. U kunt er tweedehands boeken kopen voor 

het project. We hebben afgelopen tijd weer een bijdrage van € 50,- van hen 

gekregen. Dank voor alle aandacht en inzet!  

 

Mocht u willen bijdragen, het kan natuurlijk altijd via 

ons bankrekeningnummer NL45 RABO 0397 2181 25. 

Wilt u dan vermelden dat het voor het project is? Het 

kan ook met de telefoon. Zie de informatie elders over 

GIVT. Alleen moet u dan gebruik maken van de QR-

code bij dit stukje. Deze QR-code is alleen voor het 

project en zit ook op de bus in de kerk. 

 

Project 2020 Zilt 
 

Nu we met meer mensen kerkdiensten 

hebben gaan we eindelijk het project van 

vorig jaar, Zilt, afsluiten. En wel op zondag 23 

mei, 1e Pinksterdag. 
 

Giften  
 

Via de bank hebben we afgelopen tijd 3 giften gekregen voor in totaal  

€ 110,- voor de Diaconie. Hartelijk dank daarvoor!  
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Voorjaarsschoonmaak  
 

Wilt u aan ons denken bij de, nu misschien wel uitgebreide, 

voorjaarsschoonmaak? Prentbriefkaarten en postzegels brengen bij ons 

meer op dan als oud papier. De opbrengst gaat naar de Zending. U kunt ze 

afgeven bij een van de Diakenen of in de bus in de Koepelkerk doen. Dat 

mag ook als we weer in rustiger vaarwater zijn. Vast dank. 

 

Digitaal collecteren met GIVT  
 

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, wil dan contact opnemen, dan 

zorgen we dat u de KoepelBrief 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 een +.  
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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 dezelfde. Alleen het collectedoel 

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

gebruiken.  

Maar let op, zoals u bij het stukje over ons project Mercyships kunt zien, is 

er nog een tweede QR-code. Die is alleen voor het Project.  

De collectebonnen blijven gewoon beschikbaar, overschrijven via de bank 

kan ook altijd en in de kerk staan bussen voor de collectes. Wij, als kerk, 

krijgen van GIVT 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. 

 

 

 

 

Mijn droom 

door Teuna de Jong 

 

Als kind droomde ik dikwijls van engelen om mij heen.  

’t Was op de gekste tijden dat er weer een verscheen. 

Ik was er vást van overtuigd dat zij er altijd waren. 

Van tijd tot tijd zie ik hen nóg; en dat na zoveel jaren! 

Soms hebben zij de vorm van mensen aangenomen. 

Dan denk ik blij: “Zie je nou wel?” 

Mijn droom is uitgekomen.  
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Werkgroep Pastoraat 
 
Al vele jaren zijn we als kerk betrokken bij activiteiten in de Merlinge, dit 

houdt in dat er elke twee weken een bijeenkomst wordt gehouden met  

bewoners die daar wonen.  

Er wordt koffie en thee 

gedronken en daarna zijn we bij 

elkaar om met elkaar te zingen, 

er wordt een Bijbelverhaal 

verteld en er wordt gedankt en 

gebeden. We proberen de 

bewoners zo veel mogelijk te 

betrekken bij de activiteiten.  

Door de Corona epidemie zijn er 

vanaf maart 2020 geen bijeenkomsten meer gehouden omdat dit door de 

maatregelen onmogelijk is. We hopen echter dat we in de loop van dit jaar 

er weer mee kunnen beginnen. 

 

Momenteel zijn er twee mensen die dit doen, maar we willen er graag twee  

mensen bij om het team te versterken. We hopen dat er mensen zijn die 

zich hiervoor met ons willen inzetten. 

Wilt u/je meer weten? We gaan er graag over in gesprek om u/je 

uitgebreider te informeren. 

 

Namens de Werkgroep Pastoraat, 

Jan Sterk 

telefoon  0183-563500 
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Afscheid Riek van der Plaat–Sterk 
 

Onze moeder, schoonmoeder, oma en ‘oude oma’ overleed op  

15 april 2021. In de beslotenheid van het gezin hebben wij afscheid 

genomen op 22 april. Vanwege coronamaatregelen kozen wij voor een 

intiem afscheid. Een afscheid van een vrouw waar wij allemaal erg trots op 

zijn en die ook trots was op ons, haar kinderen èn schoonkinderen èn klein- 

èn achterkleinkinderen. Zij hield van ons allemaal. 

Mijn zus ds. Anne-Mieke van der Plaat was in Spreuken ‘de sterke vrouw’ 

tegengekomen. Het bleek een loflied op onze moeder. Het loflied begint 

met ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ 

Wij hadden haar allang gevonden. Ze is 91 jaar geworden. Spreuken 

beschrijft in hoofdstuk 31 deze sterke vrouw die meer waard is dan 

edelstenen, die vol daadkracht is en onvermoeibaar in de weer. Werkelijk in 

elke regel herkenden wij onze moeder. 

Dankbaar voor haar leven en dankbaar voor haar overlijden namen wij 

afscheid. Eén zus speelde dwarsfluit, een andere zus piano, mijn man en ik 

zongen voor haar. Als gezin hebben we herinneringen uitgewisseld en we 

hebben met elkaar gedeeld hoe wij deze sterke vrouw herinneren en wat 

wij van haar in onszelf herkennen. We ontdekten dat we haar nooit zullen 

vergeten, omdat ze in ons en in ons hart voortleeft. Nadat mijn moeder en 

wij de zegen kregen, hebben wij haar begraven bij haar man en onze vader 

Adriaan van der Plaat.  

 

Lianne Sterk – van der Plaat 

 

 

 

 

 

 

 



Jaargang 69, nr. 3 – mei/juni/juli 2021   pag. 24 

 

Muziek  

In het afgelopen seizoen zijn er in het kader van 

Verdieping en Ontmoeting vijf concerten 

georganiseerd. Op het moment van verschijnen van 

dit nummer van KoepelNieuws staat het laatste 

concert op het programma dat driemaal wordt 

uitgevoerd op 29 mei 2021 om 14.00 en om 16.30 uur en op 6 juni 2021 om 

15.00 uur. Achterliggende gedachte bij het organiseren was, dat muziek niet 

alleen een essentieel onderdeel van de eredienst is, maar ook als een 

andere vorm van het beleven van gemeentezijn gezien kan worden. 

Daarnaast is het een middel om ook andere mensen dan leden van onze 

kerkelijke gemeente ‘binnen’ te krijgen in de Koepelkerk. In het afgelopen 

jaar heb ik meerdere malen gehoord, dat mensen nog nooit onze kerk van 

binnen hadden gezien en dat deze mensen (en andere bezoekers) genoten 

hebben van de akoestiek en de muziek.  

Het was een experiment om deze concerten te organiseren. Wat ik wel een 

beetje jammer vond: er waren eigenlijk niet heel veel leden van onze 

kerkelijke gemeente, die één of meerdere concerten hebben bijgewoond. 

Bewust waren deze concerten op de middag, zodat ook de mensen, die  

’s avonds de deur niet meer uit willen, erbij zouden kunnen zijn. Misschien 

is het ook een kwestie van wennen. 

 

De mensen die er wel regelmatig waren, zijn ook heel positief. Dus als het 

een beetje meezit, komen er volgend seizoen weer vier of vijf van deze 

concerten, verdeeld over het seizoen. Ze zijn onderdeel van het 

jaarprogramma van Verdieping en Ontmoeting. Door de corona is er van het 

aspect ontmoeting niet zo veel terecht gekomen, maar dat wordt vast en 

zeker beter. 

Van harte hoop ik, dat als u er nog niet eerder bij was, komend seizoen een 

keertje komt proberen. 

 

Herman Meinhardt 
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De kerk in het midden (deel 2) 
 
In het eerste deel scheef ik dat op de plek van de huidige 

Koepelkerk de bewoning van Arkels grondgebied begon. Dat 

waren de Batavieren, in de eerste eeuwen na Chr. Deze 

bewoners van onze streek hadden nog geen kerken. Zij 

leefden in de natuur en vereerden in de open lucht diverse 

goden, zoals Wodan en Donar.  

Langs de Linge, op de plek waar de Batavieren zich hadden gevestigd, was 

een soort inham ontstaan, waar bootjes konden aanmeren. Uit 

archeologische vondsten kan afgeleid worden dat de inheemse bevolking 

niet alleen leefde van het wild dat ze vingen, maar ook dat zij 

landbewerkers waren. 

 

De Batavieren kregen te maken met de Romeinen, de toenmalige 

overheersers in een groot deel van Europa. Ook in de streken rond Arkel zijn 

zij zeker aanwezig geweest. Gevonden Romeinse voorwerpen tonen dat 

aan. 

Waarschijnlijk hebben zij hier niet gewoond en er zal geen Romeinse tempel 

geweest zijn. Ook de aanwezigheid van de Romeinen alhier ging voorbij, 

min of meer gelijktijdig met de bewoning van de plek bij de Linge door 

Batavieren. Beide bevolkingsgroepen hebben ons geen kerk opgeleverd. 

 

Genoemde locatie aan de Linge bleef na hun vertrek zeer waarschijnlijk vele 

eeuwen zonder bewoners. Het was er woest en leeg. En toch staat daar nu 

onze Koepelkerk. Dit heeft alles te maken met de volgende bewoningsfase, 

in de vroege Middeleeuwen, van circa 500 tot 950. De tijd ook van de 

Noormannen, Noorse Vikingen, die Europa introkken en overal 

plundertochten hielden. Over die periode weten we erg weinig, maar toch is 

erover te vertellen, ook over het gebied dat later Arkel werd. 

 

Arie de Bruin, 

lid Historische Vereniging Arkel en Rietveld 
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De Voedselbank 
 

We hebben een verandering aangebracht in ons team Intake en 

Hercontrole. De intake van nieuwe cliënten neemt over het algemeen niet 

zoveel tijd in beslag, maar de hercontrole, die twee maal per jaar uitgevoerd 

moet worden, is veel omslachtiger. Daarom is er een oproep gedaan en 

hebben zich diverse kandidaten aangemeld om deze werkzaamheden op 

zich te nemen. 

Het team bestaat nu uit één inwoner uit Groot 

Ammers, één uit Meerkerk en één uit Noordeloos. 

De 17 woonplaatsen van onze cliënten zijn onder 

hen verdeeld, zodat ieder ongeveer 30 gezinnen 

voor zijn/haar rekening kan nemen.  

Uiteraard zijn deze vrijwilligers goed financieel 

onderlegd en hebben ze een verklaring van 

geheimhouding inmiddels getekend. Ook zijn ze 

voorzien van een VOG (Verklaring Omtrent het 

Gedrag), wat tegenwoordig vereist is. 

Dus naast het team voor de winkelakties, hebben we nu ook een team voor 

de intake en hercontrole. 

Voor wat betreft de winkelacties: die beginnen we toch langzaamaan te 

missen, maar we hebben goede hoop dat we in de loop van dit jaar toch 

nog wat acties kunnen gaan houden. 

Voor meer informatie: bel Wil Verhaar op 06 – 45 55 27 79. 

En ons banknummer is nog steeds NL25RABO 0301 9332 51 t.n.v. 

Voedselbank Giessenlanden-Zederik. 
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Nieuws van Stichting Rommelmarkt Arkel 
 
Ook dit jaar heeft het bestuur van de Stichting Rommelmarkt Arkel, na lang 

wikken en wegen, moeten besluiten om in 2021 geen Rommelmarkt te 

organiseren. Gezien de voortdurende onzekerheden rond Covid-19 hebben  

wij gemeend geen risico te kunnen nemen met de gezondheid van onze 

vrijwilligers en bezoekers. 

Echter…… er is ook goed nieuws de GROTE VERLOTING gaat ook dit jaar wel 

door. Na de zomer zijn de loten beschikbaar en hopelijk kunnen we ze weer 

huis-aan-huis gaan aanbieden. Eventueel digitaal bestellen kan ook dit jaar 

weer. Meer nieuws over de GROTE VERLOTING, met ook dit jaar weer, veel 

aantrekkelijke prijzen, in de volgende uitgave van KoepelNieuws. 

 

Peter Selhorst 

 

 

 

 
 

 

 

Agenda overige activiteiten  

18 mei 2021 Kerkenraadsvergadering 

aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen 

29 mei 2021 Concert Koepelkerk, 14.00 en 16.30 uur 

 6 juni 2021  Concert Koepelkerk, 15.00 uur 

25 juni 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  

23 juni 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 6 juli 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  

19 september 2021.  

 

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 
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mailto:info@koepelkerkarkel.nl
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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 
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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 

 

 
 
 

-  
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