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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. 

 

22 mei       Mevr. G. Bijl, Noordeloos 

26 mei Dhr. R. Wichers, Vriezenveen 
Hemelvaartsdag 

29 mei Ds. J. van Kempen, Breda 
Doopdienst 

 5 juni Ds. J. Wolswinkel, Amersfoort 
Eerste Pinksterdag 

12 juni Ds. T. Moll, Sassenheim 

19 juni Dhr. H. Kramer, Roosendaal 

26 juni Dhr. J. Veltrop, Vianen 

 3 juli Ds. T.T. van Leeuwen, Waddinxveen 
Heilig Avondmaal 

10 juli Ds. C. Harten, Deil 

17 juli Ds. J.P. Goossen, Tiel 
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Meditatie  
 

Over ongeveer twee weken vieren we feest: het feest van de heilige Geest, 

die na de Hemelvaart van Jezus naar de leerlingen toen, maar ook naar ons 

nu, wordt toegezonden. Beelden van de Geest zijn die o.a. van lucht en 

vuur. Vuur: een woord dat een enorme lading aan beelden oproept. 

Vonken, branden, laaien, gloed, verzengen, aanvuren, flakkeren, 

opvlammen. Ziet u het voor zich? Vuur kan warmte en licht geven, maar kan 

ook alles op zijn weg vernietigen als bij een uitslaande brand. Vuur dat dooft 

of uitgeblust wordt, brengt het beeld van 

ijs- of steenkoude. Het zijn beelden die in 

ons van alles oproepen. Zoals Stef Bos in 

zijn lied al zong: “Ik wil vuur, levenslang 

vuur, want we leven misschien maar 

zevenhonderdduizend uur.” Zoals vuur 

transformeert tot licht, zo zouden ook 

wij, wanneer we moe en uitgeblust zijn, 

aangevuurd en geïnspireerd willen 

worden om intens en licht te kunnen 

leven. En meer nog..... om de vonk te 

vinden die ons blijvend aanvuurt.  

 

En dan klinken woorden uit dat verre, oude verhaal: een groepje verweesde 

leerlingen zit bij elkaar op de dag van Sjawoe ót. Het feest van de 

eerstelingen van de oogst. Als dank aan God werden er van die eerstelingen 

twee broden gebakken en geofferd. Maar een andere laag in dit feest 

herdenkt de gave van de stenen tafelen aan het van slavernij bevrijdde volk. 

Een gave van orde en Leven met een hoofdletter, waardoor de bedreiging 

van slavernij, slaaf zijn van wat dan ook niet meer hoeft te gebeuren.(Ex 24) 

Een wet ten leven. 

Leerlingen die elkaar zoeken. Ze weten het even niet meer. Natuurlijk was 

er die belofte: “Jullie zullen niet alleen blijven, ik zend jullie de Trooster”. 

Maar ja, wanneer dan? 
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En hoe nu verder als zo’n klein, bedreigd groepje? Dan die manifestatie van 

leven: wind, vuur, adem, Geest. Mensen die de zwaartekracht te boven 

komen en verstaan worden door een ieder. Joden uit elke hoek van het 

Romeinse rijk allemaal opgevoed in hun eigen taal.  Ze verstaan elkaar en 

dat schept een intense eenheid en verbondenheid. Contact! Van af dat 

moment getuigen de leerlingen van hun innerlijke bezieling door de Heilige 

Geest. Zij gaan erop uit om anderen te vertellen wat voor hen de betekenis 

is van Jezus, de Christus.  

 

Zo ook is er voor ons de opdracht om elkaar tot Geest, Trooster, Wegwijzer 

te zijn: er voor elkaar te zijn, elkaar te troosten, en echt te luisteren naar 

wat de ander ons te zeggen heeft 

Met Pinksteren vieren we dat dat kan. De Geest van God, die troost èn de 

gloed is van ons bestaan, is blijvend onder ons. Het enige dat wij hoeven te 

doen is open zijn om te ontvangen en door te geven. 

 

Met een hartelijke groet, 

Ds. Joan van Kempen 

 

 
 
WEL EN WEE 
 
Op 22 maart jl. is overleden de heer B. Brandwijk, Dr. Dreeslaan 90 te Arkel, 

hij is 94 jaar geworden. 

 

We wensen de nabestaanden veel sterkte toe!  

 

Roelof Marskamp,  

scriba 
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Van de Kerkenraad 

 

Vanuit de Kerkenraadsvergaderingen valt het volgende te melden: 

 

Beroepen Predikant - Eerdaags wordt de advertentie voor een nieuwe 

predikant gepubliceerd. De Beroepingscommissie zal een lijst met te 

beroepen predikanten opvragen bij het mobiliteitsbureau. De commissie 

kan deze predikanten vervolgens benaderen. De eerste stappen voor het 

echt beroepen van een geschikte kandidaat worden hiermee gezet!  

Meer informatie en de vacature vindt u in deze uitgave van KoepelNieuws.  

 

Doopdienst -  De doopdienst kon begin dit jaar niet doorgaan, omdat bij de 

doopgezinnen Corona heerste. Als alles goed gaat, en dat hopen we van 

harte, dan zullen op 29 mei a.s. drie kinderen gedoopt gaan worden. We 

kijken uit naar een feestelijke dienst!  

 

Namens de Kerkenraad, 

Roelof Marskamp, 

scriba  
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Koepelkerk 100 jaar 
 

Binnen onze gemeente zijn een aantal mensen druk bezig om verhalen en 

foto’s te verzamelen, om uiteindelijk een cadeau te geven aan de inwoners 

van Arkel. In oktober 2022 

is het 100 jaar geleden dat 

de kerk weer in gebruik 

werd genomen na de 

brand van 1921.  Rondom 

het 100 jarig  jubileum 

zullen activiteiten in het 

najaar van 2022 

georganiseerd gaan 

worden, o.a. een 

tentoonstelling, 

kindertheater, een concert 

en een feestelijke dienst! 

We zullen ook een aantal 

verenigingen binnen Arkel 

hierbij betrekken, want de 

Koepelkerk van Arkel is de 

Koepelkerk van ons allemaal, dus ook de burgerlijke gemeente. Want wie is 

er niet trots op het kerkje aan de Linge? Hulp is hierbij nodig, u hoeft niet 

‘kerkelijk meelevend’ te zijn, maar draagt u de Koepelkerk een warm hart 

toe…….help mee! Je kunt je hiervoor aanmelden bij Roelof Marskamp,  

tel. 0183 - 785572 of info@koepelkerkarkel.nl 

 

Voor het cadeau aan de inwoners van Arkel zijn we nog op zoek naar 

bijzondere foto’s die in of bij de kerk gemaakt zijn (denk o.a. aan foto’s bij 

een huwelijk, doop of een andere bijzondere gebeurtenis). Deze mag u 

sturen naar info@koepelkerkarkel.nl met vermelding in een paar woorden 

wat de foto vertelt!    

mailto:info@koepelkerkarkel.nl
mailto:info@koepelkerkarkel.nl
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Berichten van het College van 
Kerkrentmeesters 
 

Financiële verantwoording 2021 

2021 was opnieuw een jaar dat werd beïnvloed door Covid. Kerkdiensten en 

activiteiten of acties waren helaas nog niet mogelijk zoals we voorheen 

gewend waren. Gelukkig konden we met behulp van extra apparatuur en 

trouwe vrijwilligers diensten en uitvaarten live streamen en wordt door een 

flink aantal leden de GIVT app gebruikt om bij te dragen aan de collecte. 

Hiermee bleef ook op afstand betrokkenheid bij de diensten mogelijk. Het 

jaar is afgesloten met een positief saldo van € 68.157. Dit uitzonderlijk hoge 

resultaat is grotendeels te danken aan een legaat, ontvangen uit een 

erfenis. Het genormaliseerde resultaat (€ 3.699) was ook positief, doordat 

de aanstelling van  een (ambulant) predikant later in het jaar plaatsvond 

dan gepland. Overige kosten zijn hoger dan begroot, vanwege de gehouden 

Bach Cantatedienst met professionele musici. Daarvoor is echter ook 

subsidie ontvangen, die deze uitgave grotendeels compenseert.  

Vorig jaar is gemeld dat we ons inspannen om met beschikbare gelden een 

passende investering te zoeken, waarmee we geen financieel risico lopen en 

wat ook voor de langere termijn rendeert. Het proces van aankoop van een 

woning uit de eerder genoemde erfenis is in 2021 positief afgerond. Ook is 

een werkgroep gestart om het plan uit te werken hoe we de Koepelkerk 

kunnen verduurzamen en qua inrichting en energieverbruik aan deze tijd 

aan kunnen passen. We danken iedereen die het afgelopen een bijdrage 

heeft geleverd om het werk van onze gemeente mogelijk te maken.   
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Ik vertrouw erop de cijfers voldoende te hebben toegelicht. Mocht u de 

volledige jaarrekening willen inzien dan kan dat op afspraak: 

cvk@koepelkerkarkel.nl 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het College van Kerkrentmeesters, 

Ilona Kamsteeg, penningmeester 

 

 

 

 

BATEN: 
 

Jaarrekening € Begroting € 

2021 2021 

Kerkelijke bijdragen vrijwillige bijdragen (Aktie Kerkbalans) 42.095 42.000  
collectes, giften, acties 10.067 13.000   

52.162 55.000 

Overige bijdragen verhuur kerk, bijgebouw en woning 7.115 5.000  
Bijdrage KoepelNieuws, subsidies en  
      legaten 

 
71.181 

 
6.470   

78.296 11.470 

Totaal Baten 
 

130.458 66.470 

LASTEN: 
   

Pastoraat afdracht PKN,  kerkelijk werker en 
      gastpredikanten 

21.910 38.507 

Kosten Gebouwen kosten kerkgebouw, HvI, orgel  23.009  24.180  
Overige kosten kosten kerkdiensten, jeugdwerk, 

gemeenteavonden, KoepelNieuws, 

  

administratie en afdrachten 17.382 15.875 

Totaal Lasten 
 

62.302 78.562 
 

Resultaat in € 68.157 -12.092 

 

mailto:cvk@koepelkerkarkel.nl
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Versterking gezocht voor CvK 
 

Ons College van Kerkrentmeesters is op zoek naar personele versterking. Na 

een langere periode van fijn en stabiel functioneren met z’n vieren  

(Erica Roest, Ilona Kamsteeg, Kees Francke en Noël Houweling) heeft Kees 

enige tijd geleden aangegeven met zijn werkzaamheden te willen stoppen. 

Inmiddels hebben we ook daadwerkelijk afscheid genomen en zijn we dus 

op zoek naar versterking omdat, gekeken naar alle taken en 

verantwoordelijkheden, een college van tenminste vier personen gewenst 

is. 

Natuurlijk zijn de taken op dit moment op een bepaalde manier verdeeld, 

maar er is voldoende flexibiliteit en ruimte om in overleg te kijken welke 

kennis en ervaring u/je hebt en hoe we die dan het beste in kunnen zetten. 

 

We zijn gewend om op een informele en open manier met elkaar samen te 

werken om zo op vele gebieden de continuïteit van ons kerkzijn te 

bewaken. Qua tijdsinvestering houden we ongeveer 8 vergaderingen per 

jaar en zijn er aanvullend enkele uren per week aan overige bezigheden. 

Denkt u/je dat dit mogelijk een goed moment is om (weer) mee te doen, 

neem dan contact op met  

Noël Houweling via 

cvk@koepelkerkarkel.nl of bel even 

via 06-55863268. 

 

College van Kerkrentmeesters  

 

 

 

 

 

mailto:cvk@koepelkerkarkel.nl
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Berichten van de Diaconie  

 

Arkel Solidair 

Het is in Arkel een traditie, om in de tijd dat veel mensen hun vakantiegeld 

uitbetaald krijgen, in het KoepelNieuws 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 

We doen inmiddels 

een paar jaar mee 

met de Actie 

Vakantietas. Een actie 

om kinderen, van 

ouders die afhankelijk 

zijn van de 

Voedselbank, met de 

zomervakantie een 

gevulde tas te geven. 

De eerste keer vroegen we u om spullen in te leveren en hebben wij die 

verdeeld over de tasjes. Met corona was dat niet mogelijk. We hebben u 

toen om geld gevraagd en met hulp ingekocht en de tasjes gevuld. We 

kregen de complimenten van de Voedselbank voor het resultaat.  
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Bijkomend voordeel was dat we de inhoud van de tasjes gelijkmatiger 

konden maken. 

Het lijkt daarmee goed om het weer zo aan te pakken. Maar de hulp bij de 

inkoop die we vorig jaar kregen is dit jaar niet beschikbaar. Wie kan ons 

(drie diakenen, mannen met weinig gevoel voor kinderen van 6 tot 12 jaar) 

helpen? In het vertrouwen dat iemand ons gaat helpen vragen we u ook om 

uw bijdrage zodat er wat in te kopen valt. Dat kan vanaf Pinksteren via de 

bussen in de Koepelkerk, via GIVT (de derde collecte is vanaf Pinksteren tot 

eind juni voor deze actie) of via onze bankrekening. Ons 

bankrekeningnummer is NL45 RABO 0397 2181 25 graag vermelden 

“Vakantietas”. 

 

Project 2021 Mercyships 

Inmiddels is het nieuwe schip, de 

Global Mercy, vanuit Rotterdam 

vertrokken naar de Canarische 

Eilanden. Daar worden de laatste 

voorbereidingen getroffen voordat 

het schip wordt ingezet in Senegal. 

Wij hebben het project in de dienst 

van 24 april afgerond met het 

overhandigen van een cheque van 

maar liefst € 2750,-! Iedereen die hier 

aan mee heeft gewerkt, en in het bijzonder de mensen van de 

Handwerkclub in Jolanda’s Knutsel- en Handwerkhoek, heel hartelijk dank! 

 

Project 2022 Ambulance Wens 

Het project dat we voor 2022 uitgekozen hebben is de Stichting Ambulance 

Wens. Deze is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers. Zij 

vervullen dagelijks gratis laatste wensen van immobiele (mensen die 
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afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten. Zij doen dat 

met behulp van eigen, speciaal daarvoor ontwikkelde, ambulances. Die 

laatste wensen kunnen van alles zijn.  

Van een dagje naar de dierentuin, tot 

een bezoek aan de favoriete 

voetbalclub. Van een bezoek aan een 

familielid tot een keer naar zee. Onze 

bijdragen zullen worden gebruikt voor 

de kosten om deze ambulances rijdend 

te houden. 

Mocht u iemand weten die in aanmerking zou kunnen komen voor het 

vervullen van een wens, dan raden we u de website aan: 

https://www.ambulancewens.nl. Daar kunt u een formulier invullen om een 

aanvraag te doen. Hebt u daarbij hulp nodig, vraag dan een van de 

Diakenen. 

Net na de sluitingsdatum van dit nummer van KoepelNieuws heeft de 

Handwerkclub in Jolanda’s Knutsel- en Handwerkhoek de Moederdagmarkt 

gehouden. Meer nieuws hierover in het volgende nummer. 

In de afgelopen periode hebben we per bank twee giften ontvangen, totaal 

€ 65,-. Dit is aangevuld met de opbrengst van de bussen in de kerk en de 

ingeleverde spaardoosjes. Er is nu al meer dan € 450,- ontvangen! Hartelijk 

dank! 

Over de spaardoosjes. Ze komen voort uit een traditie uit de vastentijd 

(tussen carnaval en Pasen). Dit jaar hebben we leuke mini-ambulances als 

spaardoosje. Er liggen er nog een paar in de kerk. Dus als u door wilt gaan 

met sparen kan dat – en inleveren kan tot het eind van het jaar. 

 

 

 

 

https://www.ambulancewens.nl/
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Voedselbank 

 

De Arkelse Voedselbank heeft het 

naast het (helaas nog steeds nodige) 

gewone werk ook druk met het 

verdelen van eten voor de 

Oekraïense vluchtelingen binnen hun 

werkgebied. Zo is er naast producten 

uit de supermarkt ook behoefte aan verse groente. Dus als u wat over hebt 

uit de moestuin, dan weet u waar dat op prijs gesteld wordt. 

Mocht u geen moestuin hebben en toch willen bijdragen, dan kan dat altijd 

via de Diaconie. Ons bankrekeningnummer is NL45 RABO 0397 2181 25. 

Wilt u dan vermelden dat het voor de Voedselbank is? 

 

Giften 
 

Als Diaconie mochten we afgelopen periode € 207,50 aan giften ontvangen. 

Hartelijk dank daarvoor! 

 

Postzegels en prentbriefkaarten 
 

Al gaat tegenwoordig heel veel digitaal, 

er zijn toch nog een heleboel mensen 

die prentbriefkaarten verzenden met 

de vakantie. Ook zijn er nog mensen die 

‘corresponderen’ met brieven met 

postzegels er op. Hoe het ook gaat: 

Prentbriefkaarten en postzegels 

brengen bij ons meer op dan 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. Vast dank. 
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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  

28 mei 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). 

 

 
Verjaardag 

door Teuna de Jong 

 

Het was zijn vierde verjaardag en hij kwam even zeggen  

dat hij nu groot geworden was! 

Ik (90 jaar) probeerde hem toen uit te leggen 

 dat ìk juist iets gekrompen was! 

En dat ik soms hulp nodig had. 

En weet je wat hij zei, die schat? 

‘Dat geeft niks hoor, want dan kom ik wel alles voor je doen’. 

Zo’n kind verdient toch zeker een knuffel en een dikke zoen? 
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De Voedselbank 
 
De regering heeft besloten dat Nederland de vluchtelingen uit Oekraïne 

gastvrij zal ontvangen; de gemeenten (en particulieren) hebben locaties en 

huizen beschikbaar gesteld maar gemeenten hebben geen budget om de 

vluchtelingen van voedsel te voorzien. Pas als de vluchtelingen ingeschreven 

staan, een BSN-nummer hebben en een bankrekening hebben geopend, 

dan pas kunnen zij leefgeld krijgen en in hun eigen onderhoud gaan 

voorzien. In de tussentijd zullen de Voedselbanken bijspringen en zorgen 

dat de vluchtelingen voldoende eten krijgen. 

In tegenstelling tot onze “eigen” klanten, die een salaris/uitkering hebben, 

en een aanvulling op hun maaltijden krijgen, krijgen deze mensen uit de 

Oekraïne voorlopig volledige maaltijden (ontbijt, lunch en avondeten) voor 

de gehele week, met daarbij ook nog non-food in de vorm van shampoo, 

tandpasta, tandenborstels, deodorant, enz. enz., want deze mensen zijn 

hierheen gekomen met helemaal niets. En als hun leefgeld eenmaal 

geregeld is, zullen ze toch ook eerst nieuwe kleding e.d. moeten 

aanschaffen. 

Naast de 80 “eigen” gezinnen (209 monden om te voeden) hebben we er nu 

nog zo’n 160 monden bijgekregen om te voeden. Extra druk dus, en we 

hebben dan ook een paar vrijwilligers speciaal voor “het vluchtelingenwerk” 

aangesteld om voor het eten van deze vluchtelingen te zorgen. 

 

Op dit moment mogen wij een bijdrage leveren aan vluchtelingen in 

Meerkerk, Goudriaan, Groot Ammers, Giessenburg, Noordeloos en 

Ottoland, plaatsen die allemaal onder ons rayon vallen. 

Natuurlijk gaat er een flinke hoeveelheid voedsel per week uit, maar  we 

krijgen momenteel van alle kanten voedsel en financiën aangeboden om 

een helpende hand aan de Oekraïners te bieden. 

Wilt u ook helpen ? Ons banknummer is NL25RABO 0301 9332 51 t.n.v. 

Voedselbank Giessenlanden-Zederik. 
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Beroepingscommissie 
 
Op 17 maart jl. is de Beroepingscommissie van start gegaan met 

voorbereidende activiteiten die hopelijk gaan leiden tot het vinden van een 

enthousiaste, tolerante en dynamische predikant(e) 50% voor onze 

gemeente. De Beroepingscommissie bestaat uit de volgende leden:  

Noël Houweling (voorzitter), Jannie de Pijper, Cobie Prins, Pleun Rietveld, 

Joke Selhorst (secretaris), Jan Sterk, Job van de Water (notulist),  

Nelie Zoer. De commissie wordt vakkundig begeleid door Joan van Kempen. 

 

De zoektocht naar een predikant(e) bestaat uit verschillende onderdelen. Zo 

heeft de commissie zich allereerst gebogen over het beleidsplan van de 

Protestantse Gemeente te Arkel en van daaruit, ieder vanuit zijn/haar eigen 

geloofsbeleving, een uitgangspunt geformuleerd voor de start van deze 

zoektocht. De kenmerken van de kerkelijke en de burgerlijke gemeente zijn 

in kaart gebracht en vervolgens is de profielschets voor de nieuwe 

predikant(e) geformuleerd die verwerkt is tot een vacature. 

 

De beroepingscommissie zal op een aantal manieren de zoektocht naar een 

predikant(e) inzetten: 

* Vacature plaatsen op de PKN website en in de PKN digitale Nieuwsbrief 

* Advieslijst beroepbare predikanten opvragen 

* Vacature plaatsen op Koepelkerkarkel.nl 

* Vacature plaatsen in KoepelNieuws en in de KoepelBrief  

* Vacature op de Facebook pagina van de Koepelkerk 

 

Tot slot kunnen wij ook úw hulp in de zoektocht naar een predikant(e) 

gebruiken. Mocht u een predikant(e) geschikt vinden voor onze kerkelijke 

gemeente in Arkel, wijst u hem of haar dan op onze vacature op de website 

van de Koepelkerk: www.koepelkerkarkel.nl/vacature en onderstaand. 

Belangstellende predikanten kunnen mailen naar de secretaris van de 

beroepingscommissie: vacature@koepelkerkarkel.nl 

 

http://www.koepelkerkarkel.nl/vacature
mailto:vacature@koepelkerkarkel.nl
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De Protestantse Gemeente Arkel verbonden aan onze mooie Koepelkerk  

vraagt een: 

                                                            Predikant(e) 50% 

                                                     die bijna altijd vrij is op zondag  * 

 

en in de week enthousiast, open, tolerant, dynamisch en onderzoekend ons 

ondersteunt en begeleidt in het vormgeven van onze actieve, veelkleurige en 

gastvrije geloofsgemeenschap. 

Die de verbindende en inspirerende schakel wordt in onze zoektocht naar God, 

elkaar, het dorp en de wereld. 

Die initiatieven neemt en samen met gemeenteleden daaraan vorm geeft. 

Die een hedendaagse invulling geeft aan kerkdiensten (*gemiddeld 1x per maand 

en hoogtijdagen) en aan andere bijeenkomsten met betrekking tot zingeving en 

geloofsbeleving, zodat een bredere groep mensen zich aangetrokken voelt om deel 

te nemen. 

Die oog en oor heeft voor wat er speelt bij iedereen die zich bij ons  

betrokken voelt. 

Die met pastorale bevlogenheid actieve deelname van gemeenteleden en  

niet-leden stimuleert. 

Om wederzijds de mogelijkheid te hebben elkaar goed te leren kennen, opteren we 
voor een eerste overeenkomst van 3 tot 5 jaar, waarbij we graag toewerken naar 

een verbintenis voor langere termijn. 
 

Voor meer informatie over onze gemeente en haar omgeving, zie: 
www.koepelkerkarkel.nl/vacature 

Als u nadere informatie wenst, kunt u telefonisch contact opnemen met 
 Noël Houweling via 06-55863268. 

Uw schriftelijke sollicitatie kan gericht worden aan  
Joke Selhorst via vacature@koepelkerkarkel.nl  

vóór 7 juni 2022. 

 

 

 

http://www.koepelkerkarkel.nl/vacature
mailto:vacature@koepelkerkarkel.nl
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Tweede concertseizoen voorbij 
 
Met het laatste concert van 14 mei jl, 

verzorgd door Hanny De Jong op cello en 

Koos van Vliet op piano eindigde het 

tweede seizoen van vijf concerten in de 

Koepelkerk. Ondanks de coronapandemie is 

het gelukt om alle concerten door te laten 

gaan, zij het, dat de meeste concerten twee 

keer werden gegeven op dezelfde middag. 

Dat dit lukte is te danken aan de grote inzet 

van de musici om de concerten te doen 

slagen: twee keer hetzelfde programma is 

beslist niet eenvoudig want het betekent 

ook dat de musici zich twee keer moesten 

'opladen' om een prestatie op niveau neer 

te zetten. En dat is wel gelukt! Hulde en veel dank aan de dames en heren, 

die met veel plezier een bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van 

deze concerten. 

 

Langzaam aan zijn we een redelijk vast publiek aan het opbouwen en 

gelukkig maken ook steeds meer leden van onze kerkelijke gemeente deel 

uit van dat vaste publiek. 

 

Gezien de vele positieve reacties op de concerten komt er een derde 

seizoen.  De data en de deelnemende musici zullen worden vermeld in het 

seizoensprogramma van de Protestantse Gemeente van Arkel.  Van harte 

hoop ik, dat dan nog meer leden van onze kerkelijke gemeenschap één of 

meerdere concerten komen bijwonen. Ook dit is namelijk een vorm van 

gemeente zijn! En is het ook niet mooi, dat vanuit de soms 'wijde' omgeving 

mensen binnenkomen, die genieten van de muziek èn van onze Koepelkerk?  

 
Herman Meinhardt 
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De kerk in het midden (deel 8) 
 
De Koepelkerk en Kerkeind/Arkelsedijk lijken met elkaar 

vervlochten te zijn. Zo’n situatie is op meer plaatsen te zien. 

Wat zou er eerder geweest zijn: de kerk of de dijk? Voor Arkel 

is het niet echt bekend. Vermoedelijk stond op de plek van de 

huidige Koepelkerk al een kapel, nog vóór het eerste dijkje 

werd aangelegd. Een Heer van Arkel besloot tot die aanleg. Hij wilde zijn 

verworven gebied beschermen tegen het steeds terugkerende water. Zijn 

“Land van Arkel” lag, vanaf Gorinchem bezien, tussen Merwede, Linge, 

Zederik, Dorpsweg, Lage Giessen, Hoornaar en Schelluinse Vliet. Het zal 

rond 1250 geweest zijn, toen hieromheen het dijkje kwam, in Arkel langs de 

kapel. Uiteraard had dit dijkje niet de huidige hoogte. Kijk naar de huidige 

Dorpsweg tussen de Stationsweg en de kerk van Hoogblokland; dat dijkje is 

niet hoog te noemen. Vanaf Schotdeuren tot Hoornaar maakte de Heer van 

Arkel gebruik van bestaande donken (natuurlijke zandduinen), die met 

elkaar werden verbonden. Bij het huidige Arkel-Zuid kwamen het nieuwe 

dijkje en de oude bestaande weg, die later Onderweg ging heten, bij elkaar. 

 

Met de ringdijk werd “Het Land van Arkel” beter beschermd tegen 

opkomend water. Maar het was zeker niet afdoende. Ook nog niet nadat 

kort na 1277 een hogere dijk gelegd werd. Daartoe had Floris V aan diverse 

grondbezitters opdracht gegeven. Zij moesten gezamenlijk een forse dijk 

aanleggen, om een groot deel van de huidige Alblasserwaard. Dat gebeurde. 

De dijk bij de Arkelse kapel werd hoger, zoals later nog vaker zou gebeuren. 

In 1855 werd begonnen met de bouw van de huidige Koepelkerk, op de plek 

van eerdere kerken, opvolgers van de kapel die het eerste dijkje naast zich 

kreeg.    

Arie de Bruin, 

lid Historische Vereniging Arkel en Rietveld 
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Oproep: Grote schoonmaak!  
 

Wekelijks wordt de Koepelkerk keurig schoongemaakt door een 

‘schoonmaak-koppel’ maar eens per jaar moet er toch ook een grote 

schoonmaak plaatsvinden. Een klus van één avond waarvoor ook mannen 

van harte worden uitgenodigd!  

Op deze avond worden ook de wat moeilijker bereikbare, hogere delen van 

de Koepelkerk schoongemaakt, worden de kastjes eens helemaal 

leeggeruimd en gepoetst, de kroonluchters stofvrij gemaakt, kortom wordt 

er schoongemaakt daar waar de wekelijkse schoonmakers niet bij kunnen of 

aan toe komen.  

  

De grote schoonmaak staat gepland op: 

maandag 13 juni a.s. van 19.00 uur tot max. 20.30 uur.  

Neem graag je eigen emmer en doek mee. Na afloop drinken we gezellig 

koffie en thee met elkaar.  

Iedereen heeft het druk,  maar vele handen maken nog steeds licht werk. 

Wij kunnen de Koepelkerk niet netjes houden zonder jouw hulp. Laat je 

even weten of wij op je kunnen rekenen, via email: 

janniedepijper@gmail.com of 06 – 51 04 32 46. Wij hopen op je 

medewerking!  

 
Jannie de Pijper 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:janniedepijper@gmail.com
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Broodmaaltijd & Filmavond  

Aanstaande donderdag 19 mei is er weer een broodmaaltijd en filmavond in 

het Huis voor Iedereen. Om 18.00 uur beginnen we met een gezamenlijke 

maaltijd, waarbij de organisatie voor koffie/thee zorgt, maar waar de 

deelnemers hun eigen brood meenemen. Om 19.00 uur starten we de film 

‘De Ontmoeting’. Het verhaal gaat over vijf vreemdelingen die  in een 

verlaten wegrestaurant schuilen voor het slechte weer. Een arrogante 

zakenman, een eenzame, alleenstaande vrouw, een stel dat op het punt 

staat te scheiden, en een weggelopen tiener, staan oog in oog met de 

restauranteigenaar die hen meer serveert dan vergankelijk voedsel. Deze 

geniale gastheer is een zekere Nazareeër die al hun geheimen weet en de 

mogelijkheid bezit om hun antwoorden te geven op al hun problemen. als 

ze hem zouden vertrouwen. Het blijkt een wonderbaarlijke ontmoeting die 

hen allemaal hoe dan ook zal veranderen . U mag ook alleen voor de film 

komen. Rond 21.00 uur wordt de avond afgesloten. Wees welkom, echter 

aanmelden is verplicht, dat kan via Roelof Marskamp, tel. 0183-785572 of 

per e-mail: info@koepelkerkarkel.nl  
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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 
 

 

 

 

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: 06-42320374. 

mailto:info@dorpsraadarkel.nl
http://www.facebook.com/dorpsraadarkel
http://www.arkel.nl/
http://www.dorpsraadarkel.nl/
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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Crèche en Kindernevendienst   

Nu het eindelijk zover is dat ‘normale kerkdiensten’ weer mogelijk zijn, 

hopen we ook weer kinderen welkom te mogen heten in de Koepelkerk. 

Momenteel is er nog geen standaard crèche- en/of kindernevendienst-

leiding aanwezig. Als u gebruik wilt maken van crèche en/of 

kindernevendienst, dan graag voor de zaterdag voorafgaand aan de dienst, 

een telefoontje naar Simone Peverellie-van Wijk: 0618911871. 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  

Elke eerste dinsdag van de maand, inloopochtend vanaf 10.00 uur, 

Huis voor Iedereen 

 

19 mei 2022 Broodmaaltijd en filmavond,  

aanvang 18.00 uur, Huis voor Iedereen 

24 mei 2022 Kerkenraadsvergadering 

aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen 

28 mei 2022 Wereldmaaltijd voor Arkelaren (en 

omstreken) aanvang 18.00 uur,  

Huis voor Iedereen 

30 juni 2022 Kerkenraadsvergadering 

aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen 

 

Van de Redactie 

De kopij per e-mail voor het volgende 

nummer dient uiterlijk woensdag  

22 juni 2022 aangeleverd te zijn bij  

Joke Selhorst-Heije, Dam 21,  

4241 BL Arkel, tel. 06-42320374. U 

kunt uw kopij per e-mail zenden aan:  

koepelkerk@gmail.com 

Het KoepelNieuws kunt u dinsdag 5 juli 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  

18 september 2022. 

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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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’. 
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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   

Predikant: Ds. Joan van Kempen, e-mail: predikant@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:predikant@koepelkerkarkel.nl
mailto:cvk@koepelkerkarkel.nl
mailto:cvk@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 
medisch pedicure 

 
 
 

 

www.pedicurearkel.nl 
Folkertsstraat 1c, 4241 BE 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 

 

 

 

 

 

 

Uw advertentie  

kan hier staan 
 
 

 
Mail naar: cvk@koepelkerkarkel.nl 

 

 
 
 

-  
 

  0183 

 

http://www.vantoeradvies.nl/
http://www.tuincentrumsterk.nl/
http://www.amaranthauitvaartzorg.nl/
http://www.eetcetera.nl/

