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Koepelkerk 100 jaar!
Adverteerders KoepelNieuws
Project 2022 Ambulance Wens
Verduurzaming Koepelkerk

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

10 juli

Ds. C. Harten, Deil

17 juli

Ds. J.P. Goossen, Tiel

24 juli

Ds. L.W. Jansen, Hoogeveen

31 juli

Mw. G. Franses, Bergschenhoek

7 augustus

Ds. W.J. Bisschop, Breda

14 augustus

Ds. Visschers, Gorinchem

21 augustus

Ds. J. van Kempen, Breda
Heilig Avondmaal

28 augustus

Ds. Zeeman, Hoogblokland

4 september Mw. G. Bijl, Noordeloos
11 september Ds. L. van Rees, Hoogblokland
18 september Ds. M. Lock, Giessenburg
25 september Ds. J. Wolswinkel
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Meditatie
Nachtelijke gedachten
Een fijne nachtrust…… om lekker weg te dromen!
Wat een geschenk na een dag druk doende met handen en gedachten. God
heeft ons de nacht gegeven om te herstellen en te ‘resetten’.
Maar hoe anders kan het gaan,
voor je gevoel nog maar net
ingeslapen (drie uur later) en
klaar wakker! Gedachten
beginnen te stromen en voor je
het weet wil je geest een eigen
leven lijden. U kent dit. En niks
is zo vervelend als wakker
worden en niet meer inslapen.
Maar kent u dit ook? Wakker
worden en raadselachtige
tijdsaanduidingen zien? 1 uur
23 of 2 uur 34 of deze:
5 uur 45 alsof de tijd iets wil
zeggen. Even neemt het
universum de geest over.
In plaats van geërgerd te raken
bedenk ik hoe gezegend je
bent als Hij bij je is. Mijn gedachten zijn nu alleen bij Hem, die hemel en
aarde schiep, mij het leven gaf, en alle zegeningen om mij heen. Hoe fijn is
het om de bloemen, de geuren van de zomer en de lente, de herfst en de

Jaargang 70, nr. 4 – juli/augustus/september 2022

pag. 3

winter, de zon op je gezicht en de glimlach van een ander te beleven! Die
kleine momenten die in de ontmoetingen verborgen zijn.
Gods geschenk aan de mens, wat een vreugde om wakker te mogen liggen
en dat te beseffen.
Wat ik nu wil zeggen? Geniet van het moment, bedenk wat Prediker zei: het
is niet voor niets. Dank God bij alles wat u doet!
Vrede en liefde toegewenst,
namens de Diaconie,
Lucas Bakelaar

WEL EN WEE
Op 17 mei jl. is overleden mevrouw J. Ouwerkerk-Kuipers, Dr. Dreeslaan 276
te Arkel, zij is 84 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.

Vacatures
Regelmatig doen wij een oproep aan de gemeente om de vacatures binnen
de Kerkenraad ingevuld te krijgen. We zijn nog steeds op zoek naar twee
ouderlingen die de Kerkenraad willen komen versterken. De Kerkenraad
doet een dringende oproep aan de gemeente om namen in te dienen en
aan degenen, waar een beroep op wordt gedaan het ambt te vervullen, om
dit in overweging te nemen! Begin volgend jaar zullen 3 ouderlingen uit de
Kerkenraad treden, gewoon omdat hun (tweede) termijn erop zit, het zou
mooi zijn als we eind dit jaar de mededeling kunnen doen dat de vacatures
ingevuld zijn.

Contract Joan van Kempen
Op 16 juni jl. is met Joan overleg geweest over het vervolg van haar contract
als ambulant predikant. De intentie van beide partijen is om tot eind dit jaar
de samenwerking te continueren, dit voor 8 uur per week en met de
mogelijkheid eerder te stoppen, mocht er voor onze gemeente eerder een
nieuwe predikant zijn.
Namens de Kerkenraad,
Roelof Marskamp,
scriba
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Koepelkerk 100 jaar
We zijn druk bezig om foto’s te verzamelen van mensen die gedoopt of
getrouwd zijn in de Koepelkerk. Mondjesmaat krijgen wij al wat binnen. Het
hoeven niet persé foto’s te zijn van het doop- of trouwmoment zelf, het
mag ook een algemene foto zijn van de betreffende persoon. Wel is
belangrijk om te weten wie er op de foto staat en wanneer hij of zij in de
Koepelkerk gedoopt of getrouwd is. De foto(‘s) met de informatie mag u
sturen naar info@koepelkerkarkel.nl
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Berichten van het College van
Kerkrentmeesters
Collectebonnen en GIVT app
De GIVT app wordt regelmatig gebruikt voor de collectebijdragen. Het werkt
heel makkelijk via een mobiele telefoon en registreert direct uw giften voor
de belastingaangifte. Meer informatie is beschikbaar via
cvk@koepelkerkarkel.nl Naast het gebruik van de GIVT app blijven uiteraard
contact geld en collectebonnen ook mogelijk.
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 komt dat goed terecht.

Tussenstand Actie Kerkbalans medio juni
In de afgelopen maanden hebben we al een flink deel van de Actie
Kerkbalans mogen ontvangen. De opbrengst tot half juni bedraagt
ca. € 24.000. Zo’n 130 leden/FE’s hebben inmiddels een toezegging gedaan
of een bijdrage overgemaakt. Daarvoor uiteraard hartelijk dank!
Helaas blijft het bedrag dit jaar achter bij voorgaande jaren. Van een aantal
trouwe gevers hebben we nog geen reactie mogen ontvangen. Mocht er
een bijzondere aanleiding zijn, dan kunt u dat uiteraard laten weten.
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Maar misschien bent u er simpelweg nog niet aan toegekomen, dan het
vriendelijke verzoek om hier nog even
tijd voor vrij te maken. Ook uw
bijdrage is belangrijk voor onze
gemeente. Het rekeningnummer is
IBAN NL65RABO0322261112 t.n.v.
Prot Gemeente Arkel. Met uw en jullie
financiële steun blijven we als
kerkelijke gemeente van betekenis,
voor elkaar en voor de ander!

Aflossing obligatielening Huis voor Iedereen
In september zal de laatste 20% van de obligatielening worden afgelost.
Obligatiehouders worden persoonlijk in kennis gesteld en ontvangen het
bedrag na inlevering van hun obligatie(s) op de aangegeven rekening. Dank
dat jullie hiermee de financiering van het Huis voor Iedereen mogelijk
hebben gemaakt!

Adverteerders KoepelNieuws
Bij de logo advertenties achterin KoepelNieuws is nog een plaatsje
beschikbaar. Mocht u daarvoor belangstelling hebben dan kunt u dat
aangeven via cvk@koepelkerkarkel.nl
Met deze kleine advertentie wordt uw bedrijf 6x per jaar in Arkel onder de
aandacht gebracht. Daarnaast maken onze adverteerders het mede
mogelijk dat we KoepelNieuws huis-aan-huis kunnen blijven verspreiden.
Zij steunen ons – steunt u hen?
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ilona Kamsteeg, penningmeester
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Berichten van de Diaconie
Arkel Solidair
In het vorige KoepelNieuws hebben we u om de jaarlijkse bijdrage gevraagd
voor Arkel Solidair. We weten dat we, door de combinatie met de Actie
Vakantietas, ook veel van u vragen. Toch hebt u aan ons gedacht: We
mochten via de bank € 25,- ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.

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. Bijkomend voordeel was dat we de inhoud
van de tasjes gelijkmatiger konden maken.
Dit jaar hebben we besloten om per gezin een
grote zomertas te maken. Vorig jaar ging het om
16 kinderen. Dit jaar om 16 gezinnen met in
totaal 23 kinderen.
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Inmiddels hebben we via de bank en bus in de kerk al meer dan € 400,ontvangen. Het is daarmee duidelijk dat het leeft voor u.
Maar in het vorige KoepelNieuws hebben we u ook om hulp gevraagd bij de
inkoop. Wie kan ons (drie diakenen, mannen met weinig gevoel voor
kinderen van 1 tot 13 jaar) helpen? Zonder die hulp zitten we straks met
geld dat we niet kunnen besteden. Het gaat om een activiteit in de eerste
twee weken van juli. U kunt u aanmelden bij Mari de Koning
(06-2201 3248).
In het vertrouwen dat iemand ons gaat helpen vragen we u toch om uw
bijdrage zodat er wat in te kopen valt. Dat kan 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 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 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:
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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. Met de mooie opbrengst van € 500,20!! De kopers, maar vooral
de Handwerkers en Jolanda: Hartelijk dank!
Met de opbrengst van de bussen in de kerk er bij is nu al € 1.072,55
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.

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 via de bank twee giften van in
totaal € 60,- ontvangen. Hartelijk dank daarvoor!
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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.

Ode aan de bomen
door Teuna de Jong
Bomen vertegenwoordigen kracht
en staan daar in hun volle pracht.
Zij zorgen voor zuurstof in ons leven
en kunnen ons ook nog schaduw geven.
Wij moeten er niet te veel van kappen.
Dat heel veel mensen dat nou niet snappen!
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De Voedselbank
Het is de laatste maanden behoorlijk druk geweest bij de Voedselbank,
vooral vanwege de vluchtelingen uit de Oekraïne. Maar inmiddels hebben
sommigen al werk, zijn sommigen verhuisd en hebben sommigen al leefgeld
ontvangen zodat ze voorlopig in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
Zo was er een heel groot gezin (per week o.a. 20 broden) wat iedere week
hun levensmiddelen
met z’n allen kwamen
halen, in de auto
waarmee ze gevlucht
waren. En iedere keer
werd er dan bij vertrek
gezegd: “Dank oe wel,
en God bless you”. Ook
zij hebben inmiddels
hun leefgeld ontvangen: ze zijn op ons pad gekomen en weer vertrokken.
Maar een ander gedeelte is pas weer aangekomen (hereniging met familie)
en anderen hebben nog geen leefgeld ontvangen, want ambtelijke molens
draaien nou eenmaal langzaam. Kortom, de extra werkzaamheden voor ons
blijven voorlopig nog wel een poos.
Verder loopt alles lekker voorspoedig en hebben we beslist geen klagen: de
winkelacties leveren tot nu toe iets meer artikelen op dan vorig jaar, de
actie Vakantietas van diverse Diaconieën belooft ook weer een groot succes
te worden, er worden spontane acties voor onze Voedselbank
georganiseerd, en ga zo maar door.
En wij behoeven daarvoor helemaal geen publiciteit te zoeken en hebben
zelfs een wachtlijst voor vrijwilligers die iets willen doen!
Wilt u nog meer weten? Bel even met Wil Verhaar op 06 – 45 55 27 79 of
steun ons met bankrekening NL25RABO 0301 9332 51 t.n.v. Voedselbank
Giessenlanden-Zederik.
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Beroepingscommissie
De beroepingscommissie heeft niet stil gezeten. In goede harmonie en met
respect en ruimte voor ieders mening hebben we de richting, die we in de
vorige editie gecommuniceerd hebben, voortgezet. Praktisch bekeken is de
mogelijkheid om op de vacature te reageren nu afgesloten. We zijn
verheugd te kunnen delen dat we meerdere reacties ontvangen hebben.
Op basis van deze reacties zijn we nu bezig met de tweede fase; het
verdiepen in de reacties. De acties die we nu oppakken betreffen het
inhoudelijk bespreken van de reacties, persoonlijke gesprekken aangaan
met mogelijke kandidaten en het ‘horen’.
Hier zullen we de komende periode druk mee zijn waarbij we het proces,
ondanks vakantieperiodes, toch door proberen te laten lopen.
We zijn positief gestemd dat we het uiteindelijke doel, namelijk te komen
tot een voordracht richting de Kerkenraad en daarmee de hele gemeente,
gaan bereiken. Het is lastig om daar een tijdspad aan te koppelen, omdat
we van vele factoren afhankelijk zijn. Daarbij vinden we zorgvuldigheid
belangrijker dan snelheid, waarbij we wel proberen de voortgang te
bewaken. Met de kennis van nu en alle nog in te vullen acties, is de
verwachting dat we eind augustus een volgende stap kunnen zetten. Dit
moet dan de opmaat zijn voor de derde fase, het daadwerkelijk beroepen.
Uiteraard zullen we weer informeren als er ontwikkelingen zijn binnen dit
proces.
Namens de beroepingscommissie,
Noël Houweling,
voorzitter
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Concerten in de Koepelkerk
Het tweede seizoen van vijf
concerten in de Koepelkerk is
weer achter de rug. Ik heb de
indruk, dat deze concerten in
toenemende mate ook gaan
leven bij onze eigen
gemeenteleden en dat is
natuurlijk heel fijn.
Een derde seizoen is op komst. Wie er komen en wat er gespeeld gaat
worden, is nog even een verrassing. Maar dat wordt duidelijk bij het
verschijnen van het boekje ‘Verdieping en Ontmoeting’ van onze
Protestantse gemeente. Ik noem nu alleen de data (in de hoop, dat er niet
geschoven gaat worden en dat Corona ook geen roet in het eten gaat
gooien): 22 oktober en 10 december 2022, 28 januari, 18 maart en
6 mei 2023.
Los van deze concerten hopen we ook weer een Bachcantatedienst te
houden en wel op de eerste adventszondag 27 november 2022,
waarschijnlijk om 15.00 uur. De subsidie daarvoor is aangevraagd, maar
daarover is bij mijn weten nog geen uitsluitsel over. Als e.e.a doorgaat,
verleent ook onze cantorij haar medewerking.
Herman Meinhardt
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De kerk in het midden (deel 9)
Het is ongewis hoe het verder ging met Arkel, na het afbranden
van de kerk in 1267 en het vertrek van de familie Van Arkel uit
het dorp. Indien het verhaal over de brand op waarheid
berust, zal de lokale bevolking voor een groot deel
omgekomen zijn. Het zal lang geduurd hebben voor weer
sprake was van een echt dorp. Hoe de kerk er in de late Middeleeuwen
heeft uitgezien, is onbekend. Hiervan is niets bewaard. De oudste bekende
tekening van een Arkelse kerk is een ets van Abraham Rademaker
(uitgegeven ca. 1725), die de kerk uit het jaar 1631 toont, mogelijk een
kruiskerk. Het torentje midden op het dak, met één klok, is echter maar
klein.
Volgens de overlevering werden in de Arkelse kerk diverse leden uit het
geslacht Van Arkel begraven. De Heren van Arkel hadden het recht eigen
pastoors te benoemen. De inwijding van een pastoor geschiedde door de
proost (hooggeplaatste geestelijke) van Utrecht. De Arkelse pastoor had
meerdere dorpen onder zijn hoede. Als de pastoor in Arkel woonde dan
ontving hij 50 goudguldens per jaar, woonde hij erbuiten dan kreeg hij veel
minder.
Een zoon van Jan van Arkel III, ook Jan geheten, studeerde aan de befaamde
Sorbonne universiteit in Parijs. Omstreeks 1335 werd hij door de paus
benoemd tot kanunnik (kerkelijk functionaris) te Utrecht en op 20
november 1342 tot bisschop. Wegens structureel geldgebrek was het lastig
dit hoge ambt uit te oefenen, maar hij deed zijn uiterste best. In 1364 werd
hij overgeplaatst naar Luik. Na zijn overlijden in 1378 werd hij begraven in
de Domkerk te Utrecht. Het is onbekend, maar misschien heeft hij (soms) de
Heilige Mis opgedragen in de Arkelse kerk.
Arie de Bruin,
lid Historische Vereniging Arkel en Rietveld
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Prent met de
Arkelse kerk
van 1631,
gemaakt door
Abraham
Rademaker,
Nederlands
kunstschilder,
tekenaar en
prentenmaker.

Verduurzaming Koepelkerk
Het is weer tijd voor een update over de voortgang van de verduurzaming/
modernisering van onze Koepelkerk. In de afgelopen maanden hebben we
nagedacht over wat zou moeten gebeuren in de kerkzaal, wie ons daarbij
zou kunnen gaan begeleiden en in welke stappen dat zou moeten gebeuren.
We hebben een programma van eisen samengesteld en hebben met dat
programma in de hand, gesprekken gevoerd met twee architectenbureaus.
De keuze is uiteindelijk gevallen op V&B Erfgoed Architectuur uit Vianen
(www.vberfgoedarchitectuur.nl). Kijk vooral even op de website, dat geeft
een goed beeld van waartoe zij in staat zijn. Wij denken hiermee de ideale
partner gevonden te hebben voor een zo goed mogelijk resultaat.
V&B zal de komende weken een voorlopig schetsontwerp aanleveren,
onderzoeken laten uitvoeren, vergunningen aanvragen etc. Dat zal voor ons
het uitgangspunt zijn voor gesprekken met hen over de juiste richting, de
begroting en onze verdere wensen.
Jaargang 70, nr. 4 – juli/augustus/september 2022
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Als dat traject achter de rug is zal het plan waarschijnlijk voldoende duidelijk
zijn om het op een gemeenteavond aan jullie te presenteren. Iedereen kan
dan kennis nemen van de concrete plannen en zijn of haar vragen stellen,
die wij zullen proberen te beantwoorden en suggesties zullen meegenomen
worden in het vervolgtraject.
Op 11 en 12 September is het Open Monumentendag en ook dit jaar doet
onze Koepelkerk weer mee en zal dus op zaterdag en zondag open zijn van
10 tot 16 uur. Als je gastheer of gastvrouw wil zijn voor een paar uur op die
dagen, van harte uitgenodigd. Het thema is Verduurzaming en past
natuurlijk mooi bij de plannen die wij hebben. Wij werken ernaar toe om
dan al het een en ander van de plannen te kunnen laten zien.
Namens de werkgroep,
Frank Kamsteeg

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.
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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
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 kindernevendienstleiding 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 Peverellivan Wijk, Nicole Rietveld-den Braven,
Annemarieke Zwaan en Meike Zwaan
Jaargang 70, nr. 4 – juli/augustus/september 2022
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Agenda overige activiteiten
Elke eerste dinsdag van de maand, inloopochtend vanaf 10.00 uur,
Huis voor Iedereen

8 september 2022

Kerkenraadsvergadering
aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen

11 en 12 september 2022

Open Monumentendag

Van de Redactie
De kopij per e-mail voor het volgende
nummer dient uiterlijk woensdag
31 augustus 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 13 september 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
20 november 2022.
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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
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David de Bruijn
Fysiotherapie
longfysiotherapie/manuele therapie

daviddebruijnfysiotherapie@outlook.com

06-28436584
E. Mosterd
Timmer- en
onderhoudswerken

0183-626343
Linda Kreeft
medisch pedicure

J. van Daalen
Aannemersbedrijf
- www.j.v.daalen.nl -

0183-569800
Büller
Bouwmaterialen
- keukens – sanitair - tegels -

0183-563044
De Jager
Ambachtsbakker

www.pedicurearkel.nl
Folkertsstraat 1c, 4241 BE Arkel

06-34884915

Info@bakkerijdejager.nl

0183-561042

Jolanda’s

De Muizenval

knutsel en handwerkhoek
Raadhuisplein 6, 4241 AD Arkel

Bruin Café
Gezelligheid kent geen tijd!

06-57209268
Wereldwinkel
De Punt
fair trade & biologisch

www.depuntarkel.nl
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J. de Jong
Elektrotechniek
- Uw juiste contact -

0183-565360
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VIVEEN
Elektro-Installatieburo
- Stroom is onze kracht -

0183-562227
Van Houwelingen
Tweewielers

Van Toer Advies
06-18680957
www.vantoeradvies.nl
ontslagrecht – arbeidsrecht
contractenrecht

Sterk
Tuincentrum

Waar service nog gewoon is

- tuinontwerp – onderhoud - aanleg -

www.vanhouwelingen.net

www.tuincentrumsterk.nl

0183-561911
Amarantha
Uitvaartzorg
Petra van de Minkelis, uitvaartbegeleider

www.amaranthauitvaartzorg.nl

0183-563948

0183-622941
van Ouwerkerk
Wijnkoperij
- Op uw gezondheid! -

0183-561133

de Groot

Eetcetera

Uitvaartverzorging

Top in partycatering

- Uw vertrouwen waardig -

Specialist in cateren op maat
www.eetcetera.nl

0183-633500

ArkelWonen
Inspirerende interieurconcepten
www.arkelwonen.nl

0183- 561 277
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06-12279417
Uw advertentie
kan hier staan

Mail naar: cvk@koepelkerkarkel.nl
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