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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. 
 

19 september Ds. J. van Kempen, Breda, 
Startzondag 

26 september Ds. N. Dijkstra, Houten 

 3 oktober Ds. T.T. van Leeuwen, Waddinxveen 

10 oktober Ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht 
Heilig Avondmaal 

17 oktober Ds. W.M. van Hoogevest, Heukelum 

24 oktober Drs. J.P. Goossen, Tiel 

31 oktober  Dhr. J. Veltrop, Vianen 

 7 november Dhr. Z. Albada, Gorinchem 
Oogstdienst 

14 november Dhr. H. Kramer, Baarn 

21 november Ds. N. Dijkstra, Houten 
Laatste zondag kerkelijk jaar 

28 november Ds. A. Lodewijk, Leerdam 
1e Advent 
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Meditatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Het verhaal van verdriet en hoop 
 

Er was eens een kleine vrouw die langs een stoffige veldweg kwam. Ze was 

wel al tamelijk oud maar haar loop was licht en haar lachen had de frisse 

glans van een onbezorgd meisje. Bij een ineengekrompen gedaante bleef ze 

staan en keek naar beneden. Ze kon niet veel herkennen. Het wezen dat 

daar in het stof op de weg zat, leek bijna figuurloos. Het deed haar denken 

aan een grauwe flanellen deken met menselijke vormen. Ze bukte zich en 

vroeg “Wie ben jij?” Twee bijna levenloze ogen keken moe omhoog. “Ik? Ik 

ben het Verdriet”, fluisterde een stem stamelend en zo zacht dat ze het 

bijna niet kon horen. “Och, het Verdriet!”, riep de kleine vrouw blij alsof ze 

een oude bekende begroette. “Je kent mij?” vroeg het Verdriet 

wantrouwend. “Natuurlijk ken ik jou. Steeds weer heb je mij een stuk weg 

begeleid”. “Ja maar stotterde het Verdriet, waarom vlucht je dan niet voor 

mij?”. “Waarom zou ik voor je vluchten mijn liefje? Je weet toch zelf maar al 

te goed dat je elke vluchteling inhaalt. Maar wat ik je wilde vragen, waarom 

zie je er zo moedeloos uit?” ”Ik…. Ik ben verdrietig.” Antwoordde de grauwe 

gedaante met gebroken stem. De kleine oude vrouw ging naast haar zitten. 

“Je bent dus verdrietig” zei ze en knikte vol begrip met haar hoofd. “Vertel 

me eens wat jou zo bedrukt. “Het Verdriet zuchtte diep. Zou dit keer echt 

iemand luisteren? Dat had ze zich al zo vaak gewenst. “Ach, weet je begon 

ze voorzichtig, het is zo. Niemand mag mij. Het is nu eenmaal mijn 

bestemming om onder de mensen te gaan en een tijdje bij ze te blijven. 

Maar als ik kom schrikken ze terug. Ze zijn bang en mijden mij als de pest.” 

Het Verdriet slikte hard. “Ze hebben spreekwoorden uitgevonden met 

welke ze me willen verbannen. Ze zeggen. “Ach, het leven is een groot 

feest”. En hun valse lachen leidt tot maagkrampen en ademnood. Ze zeggen 

“Geërgerd is datgene wat hard maakt”. En dan krijgen ze hart pijnen. Ze 

zeggen “Je moet je maar bij elkaar houden”. En ze voelen het gebrek in 

schouders of rug. Ze zeggen dat alleen zwakkelingen huilen.  
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En de opgekropte tranen doen hun hoofd bijna uit elkaar springen”. Of ze 

verdoven zich met alcohol of drugs opdat ze maar niet hoeven voelen. “Och 

ja”, bevestigde de vrouw, “zulke mensen ben ik al vaker tegen gekomen!” 

Het Verdriet zakte nog verder in elkaar. “En dat terwijl ik alleen maar de 

mensen wil helpen. Als ik heel dicht bij hen ben, kunnen ze zichzelf 

ontmoeten. Ik help hen een nest te bouwen waar ze hun wonden in kunnen 

verzorgen.” Wie verdrietig is heeft een erg dunne huid. Het leed breekt 

weer op als een slecht genezen wond en dat doet pijn. Maar alleen wie het 

verdriet toe laat en alle ongehuilde tranen huilt, kan zijn wonden werkelijk 

genezen. Maar de mensen willen helemaal niet dat ik ze help. In plaats 

daarvan schminken ze een schelle lach over hun littekens. Of ze leggen een 

dik pantser over hun bitterheid heen.” Het Verdriet zweeg. Haar huilen was 

eerst zwak, toen sterker en tenslotte erg vertwijfeld. De kleine oude vrouw 

nam de in elkaar gedoken gedaante troostend in haar armen. Wat voelt ze 

toch warm en zacht aan, dacht ze en streelde het bevende hoopje. “Huil 

maar, Verdriet” fluisterde ze liefdevol. “Rust maar uit zodat je w eer nieuwe 

krachten krijgt. Vanaf nu zul je niet meer alleen zijn. Ik zal 

je begeleiden zodat de moedeloosheid niet meer aan de 

macht is.” Het Verdriet stopte met huilen. Ze ging rechtop 

zitten en bekeek haar nieuwe gezellin verbaasd aan. 

“Maar…… maar... wie ben jij eigenlijk?” “Ik?”, vroeg de 

kleine oude vrouw grijnzend, maar daarna lachte ze weer 

onbezorgd als een jong meisje, “Ik?, ik ben de Hoop”. 

 

Deze parabel (van Hein Pragt) vond ik heel treffend. Dit 

verhaal illustreert voor mij dat door verdriet toe te laten je 

dichter bij jezelf kan komen waardoor er weer (uit)zicht 

kan ontstaan om de dagelijkse beslommeringen het hoofd te bieden. Er 

komt ruimte voor hoop. Zo leer ik steeds weer dat geloof, hoop en liefde bij 

elkaar horen en een basis en balans is om vanuit te kunnen leven.  

 

Namens de Werkgroep Pastoraat, 

Jan Sterk 
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Van de Kerkenraad 

 

Op 2 augustus jl. heeft de Kerkenraad vergaderd in het Huis voor Iedereen. 

Voorlopig zullen enkele mensen uit het moderamen de vergadering 

‘voorzitten’ totdat Joan van Kempen de vergaderingen kan bijwonen, dan 

zal zij die taak op zich nemen. 

 

Onze ambulant predikant ds. Joan van Kempen is aan het herstellen. 

Langzaam maar zeker wordt vooruitgang geboekt. Ze heeft nog veel pijn en 

krijgt fysiotherapie om haar enkel weer soepel en sterker te maken. De 

hoop en de verwachting is dat zij op 19 september a.s. bij ons in de 

Koepelkerk voor zal gaan. Dat is de startdienst voor het winterseizoen 

waarin ook de cantorij weer van zich zal laten horen onder leiding van 

Michiel ter Heide.  

 

Op diezelfde startzondag 19 september 

wordt Jorg Reinier van de Water gedoopt, 

broertje van Manouk en de zoon van Job 

en Daphne. Dat belooft een feestelijke 

dienst te worden. Crèche en 

kindernevendienst zijn op deze start- en 

doopdienst aanwezig. Na de dienst is er 

gelegenheid om de doopouders èn 

Manouk te feliciteren in het Huis voor 

Iedereen.  

 

De zaken die besproken zijn met de Diaconie zijn o.a.  

• de presentatie van Mercy Ships op 29 augustus 

• de afronding van de Actie Vakantietas 

• de Adventsmarkt op 10 en 11 december 

• de Kerstviering voor senioren op 14 december 
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Deze activiteiten zullen verder worden toegelicht door de Diaconie in deze 

uitgave van KoepelNieuws. 

 

Op 10 september wordt een bezoek gebracht aan de Koepelkerk door groep 

8 van OBS De Klim-Op uit Hoornaar in het kader van klassendag. Onder 

begeleiding van Han Cos gaan de kinderen de kerk bezoeken en zal hen wat 

verteld worden over het kerkgebouw. 

Op 11 en 12 september is de kerk open in verband met Open 

Monumentendag. 

 

Bij deze KoepelNieuws heeft u als bijlage het ‘boekje’ Verdieping & 

Ontmoeting 2021-2022 ontvangen. Hierin vind u/je alles over het 

winterprogramma, er zijn weer diverse activiteiten en kringen waar u/je aan 

mee kan doen. In de startdienst van 19 september zullen een aantal leden 

hun plannen voor het komende seizoen nader toelichten. Er is voor elk wat 

wils en we hopen dat er veel deelnemers zich op zullen geven voor de 

verschillende onderdelen. Voor verdere informatie kan het boekje worden 

geraadpleegd.  

 

Namens de Kerkenraad, 

Jan Sterk 

 

Druk, druk, druk 

door Teuna de Jong 

 

“Geen tijd”, roepen mensen, “ik heb het te druk”. 

Maar zij weten misschien niet, wat een geluk het een  

ander kan geven om eventjes maar 

een praatje te maken met elkaar. 

Probeer het maar eens en dan zul je gaan zien 

dat het nog navolging krijgt bovendien. 
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Berichten van het College van 
Kerkrentmeesters 
 

Collectebonnen 
 

Naast het gebruik van de GIVT app blijven uiteraard contact geld en 

collectebonnen ook mogelijk als bijdrage aan de collecte.  

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

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

– Per kaart van 20 gele bonnen à € 1,00 = € 20,-.  

– Per kaart van 20 van groene bonnen à € 1,50 = € 30,-. 

Na ontvangst van het bedrag worden de collectebonnen 

binnen 2 weken bezorgd. Mocht u een bijdrage willen doen, 

maar komt u liever nog niet in de kerk of gebruikt u geen GIVT 

app, dan kunt u deze ook overmaken. Als u bij de omschrijving 

‘collecte’ vermeld is deze eveneens aftrekbaar. 

 

Tussenstand Actie Kerkbalans                                         
Wat is het fijn dat 

vanaf de zomer de 

kerk weer bijna ‘als 

vanouds’ open is. 

Wekelijks een dienst 

met een predikant én bezoekers, die ook thuis live te volgen is. Compliment 

aan de preekvoorzieners die zorgen dat we elke week een voorganger 

hebben. Compliment ook aan de streamers die zorgen dat de dienst 

uitgezonden wordt. Als je complimenten maakt, vergeet je snel iemand. 

Want we werken met nog veel meer vrijwilligers dan preekvoorzieners en 

streamers en daar zijn we heel blij mee! Dus vanaf deze plaats een 

compliment aan al onze vrijwilligers: door jullie inzet kan de Koepelkerk een 

plek van betekenis zijn! 
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Het jaar 2021 laat zien dat we daar ondanks Covid inhoud aan kunnen 

geven. Daarvoor is apparatuur aangeschaft, zoals een extra camerasysteem 

en een nieuwe laptop. Ook is de entree naar de kerk vernieuwd, waardoor 

de toegang sterk verbeterd is, juist voor mensen die wat minder ter been 

zijn.  Binnenkort start Ds. Joan van Kempen in onze gemeente als ambulant 

predikant. We kijken uit naar haar komst!  

We zijn dankbaar dat uw jaarlijkse bijdrage voor de Actie Kerkbalans dit en 

nog meer mogelijk maakt. De tussenstand per eind augustus bedraagt ruim 

€ 31.000,-. Daarvoor dank aan allen die hun bijdrage hebben overmaakt of 

dit in maandelijkse termijnen doen. Van het toegezegde bedrag voor 2021 

ontbreekt nog € 8.000,-. We willen graag benadrukken dat elke bijdrage 

telt! We hopen de komende maanden het resterende bedrag tegemoet te 

zien op IBAN NL65RABO0322261112 t.n.v. Prot Gemeente Arkel. Met uw en 

jullie financiële steun blijven we een bloeiende gemeente! 

 

Aflossing obligatielening  Huis voor Iedereen 
 

In september wordt 20% van de obligatielening afgelost, volgens een vast 

schema. Obligatiehouders worden hiervan in kennis gesteld en ontvangen 

het bedrag (tenzij anders aangegeven) na inlevering van hun obligatie(s) op 

de aangegeven rekening.  

 

Adverteerders KoepelNieuws 
 

Sinds de vorige uitgave van KoepelNieuws worden de logo advertenties in 

kleur afgedrukt. Die brengen we graag nog eens extra onder de aandacht. 

Onze adverteerders maken het mogelijk dat we KoepelNieuws in Arkel huis-

aan-huis kunnen verspreiden. Zij steunen ons – steunt u hen? 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters,  

Ilona Kamsteeg (penningmeester) 
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“VOORZANGERS” en MUSICI BEDANKT !!! 
 

 
 

Sinds een paar weken mogen we weer allemaal zingen in de kerk. Bijna 

twee jaar geleden, zouden we dit een onbegrijpelijke zin gevonden hebben: 

“hoezo niet mogen zingen in de kerk?” 

 

Door het grote aantal besmettingen onder (kerk-) koorleden, rees het 

vermoeden dat de risico’s op besmetting sterk stegen, doordat er gezongen 

werd. Een “zangverbod”, of een dringend advies om niet meer te zingen in 

de kerk, was het gevolg. Een kerkdienst waarin helemaal niet gezongen kon 

worden leek de Kerkenraad, en eigenlijk iedereen, een ongewenste 

verarming van de dienst en daarom ging men op zoek naar een veilige 

invulling van deze “stilte”. 

Die “veilige invulling” meende de Kerkenraad gevonden te hebben met het 

inlassen van een muzikaal moment in de dienst en het inzetten van 

“voorzangers”. In groepjes van drie of vier, met een steeds wisselende 

samenstelling, zongen deze “voorzangers”, namens alle kerkgangers, de 

liederen. De andere kerkgangers mochten hooguit mee neuriën.  

Nu we weer wel allemaal mogen zingen in de kerk, voelt dat anders dan 

vóór het “zangverbod”, ik werd me veel meer bewust van de betekenis om 

samen te kunnen zingen! 

 

Voor hun muzikale bijdragen aan de invulling van de diensten willen we 

deze musici en zangers heel hartelijk danken!  
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Dankjulliewel:  

Arie Buizert, Noël Castelijn, Han Cos, Mirte Hartman, Jeanette Hijkoop,  

Noël Houweling, Els Houweling, Anja Kool, Annemarieke de Leeuw,  

Henk de Leeuw, Roelof Marskamp, Tonnie Meinhardt, Herman Meinhardt, 

Erik Middelkoop, Renée van Schaik, Ellen Schoondermark, Jan Sterk,  

Karin van der Valk, Koos van Vliet, Sietze van Wijgerden en Gerard Zwaan. 

 

De pianiste Tonnie Meinhardt en de organisten  Arie Buizert, Erik 

Middelkoop en Koos van Vliet verleenden bovendien hun medewerking ook 

nog bij het instuderen en oefenen van de liederen op de vroege 

zondagmorgen en soms ook al op woensdagavond. 

 

Namens de Kerkenraad, 

Kees Francke 

 

 

Livestream  

De diensten vanuit de Koepelkerk zijn te 

volgen via livestream op het YouTube 

kanaal Koepelkerk Arkel of via   

https://koepelkerkarkel.nl/kerkdienst-live/   

(klik op de foto om de dienst te volgen). De 

livestream wordt vlak voor aanvang 

gestart. Controleer voor aanvang op uw 

device of volume van het geluid voldoende 

hoog staat. Heeft u vragen over livestream? 

Bel of e-mail naar Roelof Marskamp,  

tel. 0183-785572, e-mail info@koepelkerkarkel.nl 

 

https://koepelkerkarkel.nl/kerkdienst-live/
mailto:info@koepelkerkarkel.nl
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Berichten van de Diaconie  

 

Giften 
 
In augustus ontvingen we twee giften, totaal € 75 voor het algemene werk 

van de Diaconie. Hartelijk dank hiervoor! 

 

Schuldhulpverlening 
 
U weet dat de Arkelse Diaconie onder de naam Arkel Solidair mensen in 

Arkel ondersteunt. Het gaat meestal om bijzondere situaties waar we 

proberen te verlichten. En u begrijpt ook dat het niet mogelijk is om daar 

uitgebreid in het KoepelNieuws op in te gaan. Per slot van rekening hebben 

de Diakenen bij hun benoeming een geheimhoudingsplicht aanvaard. Soms 

is er wel wat te vertellen. Allereerst is het goed om te weten dat mensen die 

zich aanmelden voor de Voedselbank financieel gecontroleerd worden. Niet 

leuk, maar wel nodig om het werk zuiver te kunnen houden. Daarnaast is er 

Schuldhulpmaatje. Voor mensen die in de schulden zijn geraakt. Ook hier 

vindt controle, maar gelukkig vooral ook begeleiding plaats. En na kortere of 

langere tijd gaat het meestal weer beter. Zodat de mensen die er een 

beroep op doen weer zelfstandig verder kunnen. Door Schuldhulpmaatje 

worden mensen ingezet die vaak uit de financiële sector komen en in elk 

geval een opleiding hebben gehad om te kunnen helpen. Voor 

Schuldhulpmaatje, maar ook voor de Voedselbank geldt een 

geheimhoudingsplicht. 

Toch is er soms een gelegenheid om wat meer te vertellen. Onlangs kregen 

we een gift voor Arkel Solidair van Logima Advies. Logima Advies heeft een 

tiental jaar geleden iemand weer financieel op de been geholpen. Daar gaat 

het nu goed mee. Zelfs zo goed dat die persoon dankbaarheid wilde uitten 

in de vorm van een gift. Dat leverde de Diaconie € 100 op voor Arkel 

Solidair. Hartelijk Dank! 
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Actie Vakantietas 
 

We hebben dit jaar weer meegedaan met de Actie 

Vakantietas. Op 15 juli zijn bij de Voedselbank 15 tassen 

uitgedeeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zoals 

eerder vermeld hebben we dit jaar geld ingezameld en 

daarmee een inhoud gekocht. Het was dankzij uw gulle 

bijdragen mogelijk om in elke tas ook iets te doen met 

een betere kwaliteit. En om een gelijkmatige verdeling 

te maken. Op het laatste moment bleek dat de kaarten 

voor ijs van de Muizenval en de kaarten voor spelen in de speeltuin van 

Benschop Speelplezier met een forse korting beschikbaar werden gesteld. 

Deze bedrijven en vooral u: Hartelijk dank voor uw bijdragen! 

Op 18 juli, toen we het resultaat in de kerkdienst bekend maakten, ging het 

in de kerkdienst over de ‘wonderbare spijziging’. U weet wel, de mensen die 

naar Jezus luisterden waren met Jezus meegetrokken naar een gebied waar 

ze geen eten konden kopen. Jezus gaf de discipelen opdracht om eten te 

verzorgen. Ze wisten daar geen raad mee maar vonden wel een paar 

broden. Jezus dankte God voor het brood en deelde het. Er bleef zelfs over 

nadat 5.000 mensen gegeten hadden. Het thema van de dienst was dan ook 

‘Geef en houd over’. Het leverde herkenning op: toen de tasjes uitgedeeld 

werden bleek dat we € 137 over hadden. We hebben dat geld overgemaakt 

naar giro 777 ten behoeve van de slachtoffers van de wateroverlast. 

 

Project Mercyships 
 

Op zondag 29 augustus hadden we in de kerkdienst een presentatie over 

ons project Mercyships. Mevrouw Van Wingerden van Mercyships deelde 

haar ervaringen die ze opdeed tijdens een verblijf aan boord. Zoals eerder 

verteld heeft de organisatie een hospitaalschip dat telkens gedurende een 

aantal maanden in havenplaatsen langs de kust van Afrika ligt. Er gaan 

mensen op pad om zieken en gehandicapten te zoeken waar ze iets voor 
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kunnen betekenen. Die worden vervolgens uitgenodigd om aan boord een 

operatie te ondergaan. Je moet je daarbij voorstellen dat er in die streken 

geen verplichte zorgverzekering is. Ziekenhuisbezoek moet gelijk betaald 

worden. En als je grootste zorg is dat je die dag te eten krijgt….  

Mevrouw van Wingerden noemde als voorbeeld iemand die blind wordt 

door een oogziekte. Die moet begeleid worden. Dat betekent dat er dus 

twee mensen niet ingezet kunnen worden om eten te verzamelen. In 80% 

van deze gevallen kan je door medische zorg voorkomen dat iemand blind 

wordt. Of mensen met vervormingen (een hazenlip, vergroeide benen of 

een gezwel bijvoorbeeld) die vallen buiten de maatschappij en zijn 

afhankelijk van wat anderen met hen delen. Als die mensen na de operatie 

weer terug kunnen straalt het van ze af: we tellen nu mee! We kunnen 

meedoen, we zijn volwaardig! Dat was wat op mevrouw Van Wingerden de 

meeste indruk maakte. 

 

Wat op ons indruk maakt is dat we, ondanks het beperkte kerkbezoek en de 

uitgevallen activiteiten door corona, toch al meer dan € 1.000 voor het 

project hebben ingezameld! Afgelopen periode ontvingen we per bank een 

gift van € 25. Daarvoor, maar ook voor alle andere bijdragen zoals iedere 

zondag in de bus in de kerk, hartelijk dank! 

In het bijzonder ook weer dank aan de Handwerkclub in Jolanda’s Knutsel 

en Handwerkhoek. Ook al ging de “Midsummer Sale” niet door, ze hebben 

toch ook maar een tweede spaarbootje gevuld en weer sokken gebreid en 

boeken verkocht. Dat leverde weer € 50 op voor het project. Dames: 

Hartelijke dank! En ga zo door! 

 

Voor ieder die meer wil weten over 

dit project wijzen we op de website: 

www.mercyships.nl Naast veel foto’s 

en verhalen staat er op dit moment 

veel nieuws op over het nieuwe schip 

de Global Mercy. Het schip is in China 

gebouwd en inmiddels in Antwerpen 

http://www.mercyships.nl/
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aangekomen. Daar wordt het verder ingericht met medische voorzieningen. 

Als het schip klaar is zal het in het voorjaar van 2022 een bezoek aan 

Rotterdam brengen. Daarna gaat het naar Afrika om ingezet te worden. 

 Voor een ieder die wil bijdragen aan dit project noemen we ons 

gironummer: NL45 RABO 0397 2181 25. Wilt u er bij zetten dat het voor het 

Project is? 

 

Seniorenkerstfeest 14 december 
 

Nu het er af en toe op lijkt dat er een 

einde komt aan de corona-ellende 

hebben we voor dit jaar weer een 

Seniorenkerstfeest ingepland. Wilt u de 

datum vast reserveren? Het wordt op 

dinsdag 14 december georganiseerd in de 

zaal in de Peperhof. Nadere informatie volgt in de volgende uitgave van 

KoepelNieuws. 

 

Oogstdienst 7 november 
 

Het is nog vroeg, toch willen we u vast iets vertellen over de oogstdienst 

van 7 november. Het is gebruikelijk dat we fruit inzamelen en dat op  

7 november uitdelen als dank voor de ontvangen overvloed. Afgelopen 

jaren hebben we geld ingezameld en zelf iets gekocht. We willen het dit jaar 

weer zo doen. Vanaf 17 oktober staat er weer een bus in de kerk klaar of 

kunt u geld overmaken. In de KoepelBrief volgt te zijner tijd nadere 

informatie. 
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De Voedselbank 
 
De gezamenlijke Diaconieën van Arkel, Groot Ammers en Lexmond hebben 

dit jaar voor alle kinderen van de Voedselbank een vakantie-rugzakje 

verzorgd, met daarin leuke dingen zoals speelgoed, maar bijvoorbeeld ook 

met een knipkaart voor de plaatselijke ijssalon! Alles keurig naar leeftijd en 

jongen/meisje verdeeld, en dat leverde veel leuke reacties op. 

Namens de kinderen: heel hartelijk bedankt! 

Van het Distributie Centrum in Rotterdam, waar onze bus iedere donderdag 

spullen gaat halen, kregen we bericht dat wij voorlopig maar 2 artikelen per 

cliënt gaan ontvangen. 

Jaren geleden kwam er vanuit het DC een flinke hoeveelheid aan artikelen, 

en behoefde de Voedselbanken alleen maar voor een aanvulling te zorgen, 

tegenwoordig is het zo dat het DC alleen maar voor een kleine aanvulling 

zorgt, en dat de Voedselbanken zélf de grootste inhoud van de pakketten 

moeten samenstellen. 

Gelukkig hebben wij een 

groot netwerk van 

bijvoorbeeld tuinders die ons 

iedere week ook van verse 

groenten voorzien: sla, 

andijvie, aardappelen, prei, 

broccoli, bonen enz. én 

krijgen we ook regelmatig 

appels, peren, tomaten, bananen enz. Gezond eten is dus bij de 

Voedselbank gegarandeerd!  

 

Sinds kort hebben we een vrijwilliger bij ons lopen die zich bezig houdt met 

de Voedselveiligheid. Hij neemt de anderen veel werk uit handen door de  

temperatuur van de binnengekomen zuivel op te nemen, de loodsen te 

controleren op eventuele ongedierte, de kwaliteit van de groeten in de 

gaten te houden enz., allemaal dingen die verband houden met controles 

van de Voedsel- en Warenwet. 
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De winkelacties zijn ook weer gestart: op vrijdag 29 oktober is Arkel aan de 

beurt. Meer weten? Bel Wil Verhaar op 06–45 55 27 79. 

 
 
Nieuws van Stichting Rommelmarkt Arkel 
 

Zoals bekend zullen wij dit jaar 

helaas geen Rommelmarkt 

organiseren maar gelukkig is er 

wel goed nieuws want de Grote 

Verloting gaat ook dit jaar wel 

door. Binnenkort zijn de loten 

beschikbaar en gaan we ze ook 

weer huis-aan-huis aanbieden.  

 

Eventueel digitaal bestellen kan ook dit jaar weer. U kunt een bedrag 

storten op onze rekening NL04RABO 0322 214 777 te name van Stichting 

Rommelmarkt Arkel. Onder vermelding van het aantal loten (prijs per lot  

€ 1,=), uw adres, telefoonnummer en eventueel email adres. Na ontvangst 

van uw betaling krijgt u het aantal loten thuis bezorgd . Na de trekking op 

zaterdag 30 oktober a.s. ontvangt u automatisch bericht als u tot de 

gelukkige prijswinnaars behoort. De uitslag van de trekking zal ook worden 

gepubliceerd in KoepelNieuws en op de website van PKN Arkel, de 

prijswinnaars krijgen persoonlijk de prijzen overhandigd. 

 

Namens de Stichting Rommelmarkt Arkel 

Peter Selhorst 
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Aankondiging talentenveiling 
 
Na een jaar waarin bijna geen activiteiten 

mogelijk waren, zijn we blij dat de 

talentenveiling op zaterdagmiddag  

20 november 2021 weer gehouden kan 

worden. Zet deze datum alvast in de 

agenda! 

Om niet zolang te hoeven wachten 

kunnen we in de aanloop alvast een klein 

talent gaan delen:  

het talent van omzien naar elkaar. We denken dit te kunnen doen door te 

gaan wandelen, twee aan twee, misschien op afstand, maar wel samen! 

Meer uitleg volgt op de startzondag 19 september. We geven kaartjes uit 

om u en jullie uit te nodigen. Delen mag! 

Wat zou het mooi zijn als er in het najaar veel gewandeld wordt. Een blokje 

om of een flinke afstand, soms naar iemand toe, die niet meer zo mobiel is. 

Doe mee en volg ons initiatief voor de Koepelkerk-Talenten-Wandeling! 

Meer informatie over de talentenveiling volgt in het volgende 

KoepelNieuws en tussentijds via Facebook en de KoepelBrief.   

 

Commissie talentenveiling, 

Jan, Mirte, Mari en Ilona  

 
 
Cantorij – Save-the-date – 24 november 

Open repetitie van de Cantorij. Houd je agenda vrij voor deze 

woensdagavond 24 november a.s. Nadere informatie volgt via de 

Nieuwsbrief en in de volgende uitgave van KoepelNieuws.  
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De kerk in het midden (deel 4) 
 
In het vorige verhaaltje kwam kort de eerste Arkelse kerk ter 

sprake. Deze stond (ongeveer) op de locatie van de huidige 

Koepelkerk. Over deze kerk is nog meer te vertellen.  

Abraham Kemp schreef erover in de 17e eeuw. 

Omstreeks 690 moest de mythische tweede Jan van Arkel 

vluchten uit Frankrijk. Hij kwam “met zyn huisvrouw Eisebeen naar het 

onbewoont land van Arkel, en doet in ’t jaar 694 hermaken de Kerk, die in ’t 

jaar 697 gewyt werd van Bisschop Sigibert, medebroeder van Willebert, 

Bisschop en Beheerder dezer Landen tot ’t Christen Gelove, ter eeren van 

Maria.” Volgens de kroniek overleed deze Jan “met zyn huisvrouw tot Arkel, 

en wert aldaar begraven, nalatende één zoon.”     

 

Dit verhaal heeft een voorgeschiedenis. De grootvader van deze Jan, de 

eerste Jan van Arkel, had een groot deel van Holland in bezit gekregen. 

Volgens de kroniekschrijver bouwde hij een kerk “waar eertijds de 

Romeinen haar Leger-plaats gehad hebbende, een Tempel gestigt hadden 

ter eeren van Hercules, die zij aldaar vierden; en hiervan zoude deze Land-

streek de letter H. weggenomen, en zonder aspiratie uitgesproken zynde, 

de naam van Erkel of Arkel gekregen hebben.” Het Land van Arkel was 

ontstaan. 

Zijn verhaal gaat verder: “Dog eenige jaaren hierna de Vriesen, Deenen en 

Noormannen deze Landen wederom overvallende, verbranden zijn Kerk, 

distrueerden (vernietigden) zyn Goederen, en versloegen zyn onderzaten, 

zoo dat hy de vlugt neemt, trekt in Vrankrijk en bleef wonen te Pierrepont, 

alwaar hy stierf, nalatende één zoon.”  

De Romeinse legerplaats en tempel, waarvan de naam Arkel zou zijn 

afgeleid, zullen niet in het huidige dorp Arkel gestaan hebben. De eerste 

kerk van Heer Jan van Arkel vermoedelijk wel. 

 

Arie de Bruin, 

lid Historische Vereniging Arkel en Rietveld 
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Arkelse kerk op de oeverwal bij de Linge, nabij het kasteel van de heren Van 
Arkel. 
(maker en datering onbekend) 
 

 

Cantatedienst in de Koepelkerk 

Bij mijn weten is het de eerste keer dat er in de Koepelkerk een 

Cantatedienst zal worden gehouden. Mocht het anders zijn, dan hoor ik dat 

graag. Dankzij subsidie van de landelijke PKN is het mogelijk geworden om 

dit te doen. Een cantatedienst is in wezen een gewone kerkdienst zoals die 

in vroeger eeuwen in de Evangelisch Lutherse kerk plaats vond. Bach 

componeerde tientallen cantates voor deze kerkdiensten.  

Het is mooi om deze traditie ook in Nederland weer te laten herleven. In 

een Bachcantatedienst wordt niet alleen orgel gespeeld, maar zit ook een – 

qua grootte bescheiden – barokorkest en er zijn in deze dienst ook twee 

solisten, een sopraan en een bas. Ds. Joan van Kempen hoopt voor te gaan 

en er wordt ook medewerking verleend door onze eigen cantorij. Omdat 
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het de eerste zondag na Hervormingsdag is, zingt de cantorij twee koralen 

uit de speciaal voor de Hervormingsdag geschreven cantate BWV 79. 

Wanneer: zondagmiddag 7 november om 15.30 uur.  

Waar: Koepelkerk Arkel. 

Wat: Bachcantate ‘Ich geh und suche mit Verlangen’, 

BWV 49 (voor sopraan, bas en orkest). 

De toegang is gratis. De toegekende subsidie is niet 

toereikend voor alle onkosten, dus is er bij de uitgang 

een collecte, die warm wordt aanbevolen. 

Herman Meinhardt 

 

Concerten in de Koepelkerk van Arkel 

 

Het door Corona geteisterde seizoen 2020 – 2021 heeft veel te weeg 

gebracht. Als kerkelijke gemeente zochten we naar mogelijkheden om 

buiten de kerkdiensten om ook elkaar te ontmoeten. Door een samenloop 

van diverse omstandigheden ontstond toen een serie van vijf concerten, die 

alle zijn gehouden, wat welhaast een klein wonder genoemd mag worden. 

Deze concerten, die alle twee keer (één zelfs drie keer) uitgevoerd werden, 

konden rekenen op een groot aantal bezoekers, ook van buiten onze 

gemeente.  
Daarom komt er een tweede seizoen met weer vijf concerten. We hopen 

met één uitvoering per middag weer voldoende ruimte te bieden aan de 

belangstellenden. Zie ook de het boekje Verdieping en Ontmoeting 2021-

2022 van onze gemeente. Alle concerten beginnen om 15.30 uur, de 

toegang is gratis, maar bij de uitgang staat wel een collectebus.  
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Het eerste concert is al op zaterdagmiddag 25 september om 15.30 uur. 

Johan Timmermans & Duo Virtuoso. 

Duo Virtuoso doet in 2021 opnieuw de prachtige Koepelkerk in Arkel aan. 

Na het prachtige concert van vorig jaar met Joost Willemze hebben we nu 

weer een unieke gastmuzikant: gitarist Johan Timmermans. 

Johan raakte pas op zijn 18e voor het eerst een gitaar aan, maar is daarna 

niet meer van het instrument weg te denken. Met zijn ensembles Safar en 

MadeInBerlin maakt hij muziek in de volledige breedte van klassiek, jazz en 

wereldmuziek. Ook presenteerde hij in de afgelopen jaren meerdere 

interdisciplinaire theaterproducties. 

Tijdens deze zomermiddag zullen Johan en Duo Virtuoso in allerlei 

combinaties samenwerken. Dit levert een verrassend programma op, met 

allerlei stijlen, sferen en samenspel! Van harte welkom bij dit unieke 

concert. 

Het tweede concert in deze serie staat gepland op zaterdagmiddag  

30 oktober om 15.30 uur. 

Voor de bezoekers van de concerten van vorig jaar komen hier ook musici 

terug: Tonnie Meinhardt is bij ieder bekend, Sietse van Wijgerden 

inmiddels ook wel bij de meeste mensen. Voor wie er vorig jaar bij was (bij 

het kerstconcert), die herinnert zich de fantastische hoboïst  

Robert van Bree wel. Ik ben heel blij, dat hij bereid en in de gelegenheid is 

om terug te komen, want hij speelt met beroemde orkesten en dirigenten. 

(o.a. John Elliot Gardiner). 

Het belooft een zeer gevarieerd programma te worden: Een sprankelend 

concert! 

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona zal nader bekend 

gemaakt worden, of aanmelden verplicht is, of er nog mondkapjes gedragen 

moeten worden, etc. Zie daarvoor de wekelijkse KoepelBrief en de website 

van de Koepelkerk van Arkel. 

Herman Meinhardt 
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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 
 

 

 

Crèche en Kindernevendienst  

Hoewel het er nu (eind augustus) toch weer op lijkt dat de terugkeer naar 

“normaal” wat vertraging op gaat lopen, blijven we optimistisch en 

vertrouwen we erop dat “normaal” ook voor de kerkdiensten en de 

kerkgang werkelijkheid wordt en iedereen weer met een gerust hart de 

diensten bij zal willen wonen. Als het zover is, hopen we óók weer kinderen 

in de Koepelkerk welkom te kunnen heten! Kinderen zijn in het algemeen en 

dus ook voor onze Koepelkerk van levensbelang! Ook in de Koepelkerk 

willen we kinderen de mogelijkheid bieden om kennis te maken met 

geloven en de betekenis daarvan voor mensen en voor onze 

kerkgemeenschap. 

mailto:info@dorpsraadarkel.nl
http://www.facebook.com/dorpsraadarkel
http://www.arkel.nl/
http://www.dorpsraadarkel.nl/
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We willen o.a. op de volgende manieren die mogelijkheid bieden: 

- De diensten op de startzondag, Eerste Kerstdag en palmpasen zullen 

              vooral op de kinderen worden afgestemd 

- Op twee zondagmiddagen zullen er weer voorstellingen voor 

              kinderen komen in de Koepelkerk (of misschien elders, maar dat 

              wordt tijdig bekendgemaakt). De eerste staat gepland op  

              31 oktober 2021 en de tweede voor 13 maart 2022. 

- Op vrijdagavond 17 december willen we in het kader van “Arkel, the 

              Christmas Village” een “zoektocht naar het Licht” organiseren voor 

              kinderen en hun (groot-)ouders in het dorp. 

Natuurlijk zijn de kinderen ook bij de andere kerkdiensten van harte 

welkom! Echter er is momenteel nog geen standaard crèche- en/of 

kindernevendienstleiding aanwezig. Als u gebruik wilt maken van crèche 

en/of kindernevendienst, dan graag voor de zaterdag voorafgaand aan de 

dienst, een telefoontje naar Kees Francke op tel.nr. 0183-562608. Wij 

zorgen er dan voor dat er voor uw kind(-eren) in het Huis voor Iedereen 

opvang en begeleiding is. 

Namens de leiding van Crèche en Kindernevendienst, 

Lolo Brommeijer, Patricia van de Giessen-Zoer, Mirte Hartman,  

Els Houweling, Simone Peverelli-van Wijk, Nicole Rietveld-den Braven, 

Annemarieke Zwaan en Meike Zwaan 
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Agenda overige activiteiten  

25 september 2021 Concert Johan Timmermans & Duo Virtuoso 

aanvang 15.30 uur, Koepelkerk Arkel 

21 oktober 2021 Kerkenraadsvergadering 

aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen 

30 oktober 2021 Concert Tonnie Meinhardt, Sietse van 

Wijgerden, Robert van Bree, aanvang  

15.30 uur, Koepelkerk Arkel 

31 oktober 2021 Voorstelling voor de kinderen 

 7 november 2021 Bachcantate, aanvang 15.30 uur, Koepelkerk 

20 november 2021 Talentenveiling, 16.00 uur, Huis voor 

Iedereen 

22 november 2021 Kerkenraadsvergadering 

aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen 

24 november 2021 Open repetitie Cantorij, aanvang 19.45 uur, 

Koepelkerk 

 

 

Actie wijnfles 

Rode, witte of rosé kwalitatief goede wijn uit Portugal.  

De pentekening van de Koepelkerk die op het etiket op de 

wijnfles staat is van de hand van Han Cos. U kunt de wijn per 

fles kopen of bestellen in kistjes met twee flessen. De wijn is 

uit voorraad leverbaar bij Joke Selhorst-Heije. 7 euro per fles / 

kistje met twee flessen voor 16,50. Telefoon: 0183 – 562080. 

 

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

 

De kopij per e-mail voor het volgende 

nummer dient uiterlijk woensdag  

3 november 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 16 november 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 30 januari 

2022. 

 

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’. 

 

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 XC  ARKEL – 0183-785572  

e-mail: scriba@koepelkerkarkel.nl / info@koepelkerkarkel.nl   

Voorzitter Kerkenraad: vacant  

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: preekvoorziener@koepelkerkarkel.nl 
 
 
 
 
 

mailto:scriba@koepelkerkarkel.nl
mailto:diaconie@koepelkerkarkel.nl
mailto:verhuur@koepelkerkarkel.nl
mailto:preekvoorziener@koepelkerkarkel.nl
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          David de Bruijn 

Fysiotherapie                             
 

 

longfysiotherapie/manuele therapie 

daviddebruijnfysiotherapie@outlook.com 

  06-28436584 

 

 

 

 

 
 

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

