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‘Van U is de toekomst’

Inleiding
Voor u ligt het boekje ‘Verdieping en Ontmoeting’, een boekje vol
activiteiten die in het seizoen 2021 – 2022 worden georganiseerd door
leden van de Protestantse Gemeente te Arkel.
Helaas zijn wij genoodzaakt om te melden dat de aangeboden activiteiten
onder voorbehoud zullen plaatsvinden. Afhankelijk van de
Coronamaatregelen kan het voorkomen dat een activiteit uiteindelijk (nog)
niet aangeboden kan worden. Houdt hiervoor de informatie via de website,
KoepelBrief en KoepelNieuws in de gaten.
De activiteiten zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is, dus zowel
voor mensen binnen als buiten onze kerkelijke en burgerlijke gemeente. U
bent van harte uitgenodigd.
Het thema van dit jaar is ‘Van U is de toekomst’. Dit thema staat midden in
de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst.
Allereerst door het Coronavirus dat de hele samenleving op de kop heeft
gezet. Daarnaast spelen andere urgente zaken, op politiek en economisch
gebied, maar ook als het gaat over het klimaat en de migratie. Voor veel
mensen lijkt deze tijd een verandering van tijdperk, waarin alles op losse
schroeven lijkt te staan.
Laten we elkaar vasthouden, laten we ons verdiepen en elkaar blijven
ontmoeten.
Nogmaals: u bent van harte uitgenodigd voor de activiteiten in dit boekje.
Mocht u activiteiten missen, of behoefte hebben om een activiteit te
organiseren die nu niet aangeboden wordt, dan horen we dat graag van u.
Veel leesplezier en vooral veel verdieping en mooie ontmoetingen
toegewenst,

Mirte Hartman
Lianne Sterk
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Open Monumentendag
Ook dit jaar, op zaterdag 11 en zondag 12 september 2021 (altijd het
tweede weekend van september), openen duizenden monumenten hun
deuren voor het publiek. Ook de Koepelkerk zal deze dagen haar deuren
voor u openen: zaterdag 11 september van 10.00 tot 16.00 uur en zondag
12 september van 12.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze openingstijden bent u
van harte welkom in de Koepelkerk, trouwens net zoals tijdens alle andere
openingstijden! Open Monumentendag verbindt mensen met monumenten
en laat zien dat de verhalen en schoonheid van monumenten een verrijking
voor onze leefomgeving en voor onszelf zijn. De Open Monumentendag is
met jaarlijks rond de één miljoen bezoekers een van de grootste culturele
evenementen in Nederland en is hét instrument om de bevolking op grote
schaal in contact te brengen met ons monumentale erfgoed. Het thema dit
jaar is ‘Mijn monument is jouw monument’. Met dit thema sluit men aan bij
het thema van de Europese monumentendagen en hierbij zullen
gastvrijheid en openheid centraal staan. Welkom in de Koepelkerk!

Gesprekskring voor senioren
Alhoewel het nog maar juli is en ik helaas nog met mijn voet omhoog zit, wil
ik u toch graag attenderen op het opstarten van de ‘seniorengroep’ op
donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in het ‘Huis voor iedereen’. Ik
hoop dan beide voeten weer stevig op de grond te kunnen neerzetten.
Omdat we elkaar nog niet kennen, zullen we beginnen met een
kennismakingsspel op de 16e september 2021. Ik wil u ook vragen om eens
na te denken over thema ‘s voor deze ochtenden. De data daarop zijn:
21 oktober en 18 november 2021, 20 januari, 17 februari, 17 maart en 14
april 2022.
Ik verheug me erop u te ontmoeten!
Hartelijke groet,
ds. Joan van Kempen
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Concertserie
De prachtige Koepelkerk in Arkel is ook heel geschikt voor klassieke
concerten. Dit seizoen staan er weer een aantal op het programma.
Aanvangstijd 15.30 uur.
25 september 2021

Duo Virtuoso - Reinier Korver en Mark Brandwijk en
Johan Timmermans (gitaar)

30 oktober 2021

Tonnie Meinhardt (piano), Sietse van Wijgerden
(orgel en piano) en Robbert de Bree (hobo)

11 december 2021

Kerstconcert met Andrew Clark (piano),
Annette Stallinga (alt) en Heleen Meijer (sopraan)

12 februari 2022

Tonnie Meinhardt (piano) en Noël Casteleyn (bas)

14 mei 2022

Koos van Vliet (piano) en Hanny van Vliet (cello)

Inloopochtend elke 1ste dinsdag van de
maand
Hoe heerlijk is het om af en toe even met anderen bij te praten, om er even
uit te zijn. Lief en leed te delen in een ontspannen sfeer. Dat kan vanaf
dinsdag 5 oktober 2021 elke eerste dinsdag van de maand.
We starten dan met een inloopochtend in het Huis voor Iedereen. Kom
gerust binnenlopen van 10.00 tot 12.00 uur. We schenken koffie en thee en
iedereen is welkom. Kunt u niet zelfstandig komen, dan kan vervoer
geregeld worden. In dat geval kunt u bespreken om gehaald te worden. U
kunt dan bellen met Wil Verhaar, 06-4555 2779 of met Jan Sterk,
0183-563500.
Tot dinsdag 5 oktober !!
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Crèche en Kindernevendienst
Hoewel we er nog lang niet zijn met de strijd tegen Corona, komt het
moment waarop we zullen terugkeren naar “normaal” absoluut steeds
dichterbij!
We hopen dat die terugkeer naar “normaal” ook voor de kerkdiensten en de
kerkgang zal plaats gaan vinden en iedereen weer met een gerust hart de
diensten bij zal willen wonen. Zonder iemand tekort te willen doen hopen
we vooral ook weer kinderen in de Koepelkerk welkom te kunnen heten!
Kinderen zijn in het algemeen en dus ook voor onze Koepelkerk van
levensbelang voor de toekomst!.
Het afgelopen jaar hebben we op twee zondagmiddagen speciale
voorstellingen georganiseerd voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Die
middagen waren ronduit een succes en we zijn dan ook zeker van plan om
daar een vervolg aan te geven.
Natuurlijk hopen we ook weer kinderen te ontvangen voor de
kindernevendienst, we gaan gebruikmaken van de mogelijkheden die de
ideeën en tips in de uitgaven van de methode Kind op Zondag bieden. Ook
voor de kinderen die naar de crèche komen staan dan mensen gereed om
ze in het Huis voor Iedereen op te vangen.
De manier waarop we één en ander gaan organiseren en wanneer, is nu nog
niet bekend, maar dat zal in KoepelNieuws tijdig worden aangekondigd
De leiding van crèche en kindernevendienst bestaat uit de volgende
medewerksters:
-

Lolo Brommeijer
Patricia van de Giessen-Zoer
Mirte Hartman
Els Houweling
Simone Peverelli-van Wijk
Nicole Rietveld-den Braven
Annemarieke Zwaan
Meike Zwaan
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Talentenveiling
De talentenveiling is een gezellige bijeenkomst waar we naar uitkijken.
Tijdens deze veiling worden er talenten/diensten beschikbaar gesteld waar
vervolgens op geboden kan worden. Hierbij kunt u denken aan een etentje,
boottocht, workshops en nog veel meer activiteiten waarbij ontmoeting
centraal staat. Iedereen is welkom om aan deze talentenveiling deel te
nemen, hetzij als aanbieder van talenten, hetzij als koper.
De opbrengst van deze veiling komt volledig ten goede aan de Protestantse
Gemeente Arkel. De veiling zal plaatsvinden op zaterdag 20 november 2021
om 16.00 uur in het Huis voor Iedereen.
Heeft u een talent dat u wilt aanbieden dan kunt u dit alvast melden via
info@koepelkerkarkel.nl.

Adventsmarkt
Als de ontwikkelingen rondom het Coronavirus het toelaten, zullen we dit
jaar op 10 en 11 december 2021 weer een adventsmarkt organiseren. De
markt wordt gehouden voor de winkel ‘Jolanda’s Knutsel en
Handwerkhoek’, Raadhuisplein 6 in Arkel.
De opbrengst van deze markt is voor het jaarproject van de Diaconie:
‘Mercy Ships’.
We bieden leuke en lekkere spullen aan; zelf gemaakte handwerken,
kerststukjes, boeken, zelf gebakken lekkers en niet te vergeten de
erwtensoep, wafels en koffie van Clary.
We hopen natuurlijk dat u in grote getale komt kijken bij onze markt.
Of het werkelijk door kan gaan leest u in het KoepelNieuws of in de
KoepelBrief.
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Gemeentebijeenkomsten
De Kerkenraad wil het komende seizoen twee themagesprekken
organiseren. Onderwerp en data zijn vooralsnog niet bekend, maar dat zal
in het KoepelNieuws tijdig worden aangekondigd.

Wandelen
We gaan wandelen, ga je mee? Voor dit nieuwe seizoen staan drie
seizoenswandelingen gepland in de winter, lente en zomer. Trek jij ook de
wandelschoenen aan? Elke wandeling heeft een thema en duurt ca. 1 tot
1,5 uur. De wandelingen zijn altijd in de buurt, we starten op een
verzamelplek en na afloop van elke wandeling is er koffie/thee met iets
lekkers. De data zijn zaterdag 11 december 2021, zaterdag 12 maart 2022
en zaterdag 11 juni 2022, tijdstip nader te bepalen. Aanmelden is verplicht
en kan per e-mail via pga-aanmelden@outlook.com of telefonisch via
0183-785572 (Roelof Marskamp).
Via de e-mail houden we je ook op de hoogte van de wandeling waarvoor je
je aanmeldt.

Seniorenkerst
Voor senioren vanaf 70 jaar organiseert de Diaconie op dinsdagmiddag
14 december 2021 weer een kerstviering in de Peperhof. We brengen een
gezellige middag met elkaar door met een kerstverhaal en zelf gezongen
kerstliederen. De middag wordt afgesloten met een smakelijke
broodmaaltijd. In november komt er een apart opgaveformulier in het
KoepelNieuws om u aan te melden voor deze Kerstviering.
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Mediteren bij teksten
Wil Derkse schrijft over het mediteren bij teksten in de stijl van de
monniken, het lectio divina: “het is een soort proeven van een
tekstfragment.” In de stilte raakt het woord of de tekst je aan.
In de winterstilte van januari gaan we, met wie dat wil, opnieuw een aantal
vrijdagavonden mediteren. We zitten in een ruime kring rondom het licht
van de Paaskaars. Na een inleidende meditatie oefenen we de stilte en
inkeer, waarna er een tekst klinkt die uitnodigt tot bezinning en waar we in
daaropvolgende stiltes op verschillende manieren over gaan mediteren. Na
een afsluitende meditatie, gaan we vanuit die stilte weer ons dagelijkse
leven in.
Ervaring met mediteren is niet nodig, wel zou het goed zijn als je in ieder
geval 3 van de 4 avonden aanwezig kunt zijn. We mediteren op
vrijdagavond 7, 14, 21 & 28 januari 2022, van 19.30 –20.30 uur in de
Koepelkerk of in het Huis voor Iedereen.
Opgeven graag vóór eind november, via mail (renee.v.schaik@gmail.com) of
telefonisch (0183-561185).

Filmavond
Ook dit seizoen organiseren we twee filmavonden. De eerste filmavond
wordt op dinsdag 22 februari 2022 gehouden en de tweede op donderdag
19 mei 2022 om 18.00 uur, beiden in het Huis voor Iedereen.
De avonden beginnen met een eenvoudige broodmaaltijd, daarna starten
we op tijd met het bekijken van de film, er is een koffiepauze en na afloop
een gesprek naar aanleiding van ieders indrukken! Aanmelden is verplicht
en kan per e-mail via pga-aanmelden@outlook.com of telefonisch via
0183-785572 (Roelof Marskamp). Via de e-mail houden we je ook op de
hoogte over de filmavonden waarvoor je je aanmeldt.
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Samen eten
Veel mensen vinden het gezellig om met meerdere mensen aan tafel te
zitten om op een ongedwongen manier andere mensen te ontmoeten. Om
even bij te praten en met elkaar in gesprek te zijn om zo sociale contacten
te onderhouden en tegelijk te genieten van een maaltijd. We drinken koffie
of thee met iets lekkers erbij.
Als het u aanspreekt willen we u graag uitnodigen en bent u van harte
welkom om met ons mee te eten voor € 6,-. In principe elke laatste vrijdag
van de maand om 17.00 uur in de recreatiezaal van de Peperhof.
In verband met de Coronamaatregelen is het echter nog onzeker of deze
activiteit daadwerkelijk door kan gaan. U kunt contact opnemen met
Clary Ponsen, telefoon 0183-561836. Als het doorgaat kunt u zich bij haar
aanmelden. Aanmelden is noodzakelijk om aan deze activiteit deel te
nemen.

De Cantorij
De cantorij zingt een breed repertoire van eigentijdse kerkmuziek en
verleent gemiddeld 10 maal per jaar medewerking aan erediensten in de
Koepelkerk.
Ben je geïnteresseerd, kom dan vooral eens vrijblijvend kijken, luisteren of
meezingen op een repetitie. Voor elke stemgroep kunnen wij versterking
gebruiken. Van harte welkom!
Waar en wanneer: woensdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur in de
Koepelkerk, Kerkeind 29 te Arkel.
We houden ons aan de Coronamaatregelen om veilig met elkaar te kunnen
blijven zingen.
Informatie via: Joke Selhorst, e-mail joke@selhorst.eu of 06-42320374.
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Bijbelgesprekskring
Elke maand komen we bij elkaar om samen in gesprek te gaan en te
ontdekken wat de Bijbel ons vertelt. We delen met elkaar het geloofsleven.
We gebruiken hierbij het boekje ‘De hoop die in ons leeft’. In dit boekje
wordt de eerste brief van Paulus besproken. Aan de hand van vragen uit het
boekje gaan wij met elkaar in gesprek.
De avonden worden elke 1e maandag van de maand gehouden. De avond
wordt gehouden in het Huis voor Iedereen in verband met de 1,5 meter
maatregel. Zodra die maatregel niet meer nodig is zullen de avonden bij
Jetty Versluis thuis worden gehouden.
Om de beurt bereiden we de avond met een tweetal voor. Mocht u
belangstelling hebben om hieraan deel te nemen, of wilt u een keer
meedoen om te ervaren of het iets voor u is, meldt u zich dan aan bij
Jetty Versluis, e-mailadres: jetrakettwee@gmail.com, of telefoonnummer
06-2171 1550.

Samen handwerken
Door de Coronatijd hebben we lang niet samen kunnen handwerken maar
we gaan weer aan de slag. We breien, haken, borduren en maken zo mooie
dingen om te verkopen op de Adventsmarkt en in ‘Jolanda’s Knutsel en
Handwerkhoek’. De opbrengst van deze handwerkverkoop is voor het
jaarproject van de Diaconie: ‘Mercy Ships’.
Wilt u liever niet handwerken maar wel andere mensen ontmoeten? U mag
ook aanschuiven om gewoon even een kop koffie of thee te drinken. U bent
van harte welkom.
U mag ook uw eigen werk meebrengen. Kom gerust even binnen lopen om
te kijken of dit iets voor u is. Iedere dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur in
‘Jolanda’s Knutsel en Handwerkhoek’, Raadhuisplein 6 in Arkel. Voor
koffie/thee met wat lekkers vragen we € 1,50. Ook dit gaat naar het goede
doel.
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Kring in de Merlinge
In de ‘Merlinge’, een kleinschalig huis voor dementerende ouderen, wordt
eens in de twee weken een huiskamerkring gehouden. Alle bewoners die
het fijn vinden om mee te doen zijn welkom, ongeacht hun kerkelijke
achtergrond. Het licht van de Huispaaskaars wordt aangestoken en we gaan
samen zingen en bidden. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en we praten
met elkaar over een thema gerelateerd aan het verhaal. We werken hierbij
zoveel mogelijk belevingsgericht. De kring wordt geleid door Els Houweling
en Jan Sterk.
Elke twee weken op woensdagmorgen. De bewoners komen binnen vanaf
10.30 uur en we starten om 11.00 uur. De kring duurt ongeveer tot 11.45
uur. Voor meer informatie kunt u bij Els (0183-625936), of bij Jan
(0183-563500) terecht.

Wereldmaaltijd voor Arkelaren (en omstreken)
De Werkgroep Pastoraat organiseert een ‘Wereldmaaltijd’. Dit is een
maaltijd met gerechten overal vandaan, dus niet alleen van de Hollandse
bodem. Aan iedereen die hieraan meedoet vragen we om een gerecht te
maken uit het land of uit de streek waar je vandaan komt. Neem dit mee en
schotel het aan elkaar voor. Zo proeven we elkaars gerechten en ontdekken
we nieuwe smaken.
We organiseren de wereldmaaltijd in Het Huis voor Iedereen, op zaterdag
5 maart 2022, aanvang 18.00 uur.
Statushouders en nieuwe Nederlanders worden hiervoor persoonlijk
uitgenodigd.
U bent van harte welkom, namens de Werkgroep Pastoraat, Wil Verhaar en
Jan Sterk. U kunt zich aanmelden voor de wereldmaaltijd bij Wil Verhaar
(06-4555 2779) of Jan Sterk (0183-563500).
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Rommelmarkt
Heeft u ook weer zin om lekker te snuffelen tussen oude spullen, een goed
boek te scoren of die lamp te vinden waar u al zo lang naar op zoek was? Of
op een zonnig terrasje op het plein te genieten van de eerste zonnestralen
onder het genot van een kopje koffie, soep of een warme wafel, terwijl u
met spanning naar het Rad van Avontuur kijkt? Kom dan op zaterdag
9 april 2022 naar de grote Rommelmarkt op Plein 985!
Vóór alle spulletjes op die zaterdag op het plein staan, is er al veel werk
verzet. Met heel veel vrijwilligers wordt dit evenement op poten gezet.
Samen maken we ons sterk tijdens het ophalen, uitzoeken, vervoeren en
uitstallen van alles wat u en ik de afgelopen tijd verzameld hebben. Samen
werken om samen te genieten. Dat is ons motto als Stichting Rommelmarkt
Arkel.
De ophaaldagen van alle spullen die u kwijt wilt, zijn maandag 4 april en
dinsdag 5 april. Deze data mogen alvast in uw agenda van 2022. Voor meer
informatie over de jaarlijkse Rommelmarkt of over de grote verloting die er
ook elk jaar bij hoort, kunt u contact opnemen via ons e-mailadres:
arkelrommelmarkt@gmail.com of peter@selhorst.eu.
We zien u graag in april!

Gluren bij de buren
Bezoek eens een inspirerende gemeente bij u in de buurt. PKN Gorinchem
biedt tal van activiteiten aan. Voor een compleet aanbod van de activiteiten
verwijzen wij u naar https://www.pkngorinchem.nl/agenda/activiteiten/.
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