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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. 

20 november Ds. J. van Kempen, Breda 
Laatste zondag kerkelijk jaar 

27 november Mw. S. Versteeg, Gorinchem 

 4 december Ds. J. Goossen, Tiel 

11 december Ds. J. Esveldt, Amersfoort 
Heilig Avondmaal 

18 december Dhr. H. Kramer, Roosendaal 

24 december Ds. J. van Kempen, Breda 
  Kerstnacht, aanvang 21.00 uur 

25 december Ds. W. van Hoogevest, Heukelum 
Kerstochtend 

2023 

 1 januari Mw. J. v.d. Berg, Hoogblokland 
Nieuwjaarsdienst, aanvang 11.00 uur  

 8 januari Dhr. R. Wichers, Vriezenveen 

15 januari Dhr. H. Kramer, Roosendaal 

22 januari Ds. J. de Jong, Gorinchem 

29 januari Ds. J. van Kempen, Breda 
Intrededienst Ds. M. Boon 
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Meditatie Kerst 2022 Arkel 
 
Wat is het toch moeilijk om te zeggen wat Kerst voor ons betekent. Want de 

een verheugt zich op deze dagen, de ander weet niet hoe ze door te komen. 

Iedereen kent wel het beroemde kerstverhaal van Dickens, “A Christmas 

Carol”, over die gierige Scrooge, die door een gruwelijke geestverschijning 

in de Kerstnacht bekeerd werd tot een lieve weldoener. 

Dit verhaal roept op tot het geloof dat alles met Kerst net even anders is. 

Dat mensen lief zijn voor elkaar, dat we geloven dat we er samen een mooie 

wereld van kunnen maken. 

Maar het kan ook anders in deze wereld. U kent ook het sprookje van “Het 

meisje met de zwavelstokjes”.  In bittere kou zit ze op straat met 3 

zwavelstokjes. Zij is eenzaam en verkleumd.  Uit wanhoop steekt ze een 

stokje aan en er verschijnt een lief omaatje. Maar dan gaat het stokje weer 

uit. En ze steekt er nog eentje aan en ook het laatste, om maar niet zo 

alleen te zijn. Dan vraagt het lieve omaatje haar mee te gaan naar een 

plaats waar het altijd warm en licht is…. De volgende ochtend, 1e Kerstdag, 

wordt het meisje gevonden, doodgevroren. Zo’n sprookje laat zien wat het 

drama is van Kerst, want vrede op aarde, maar helaas niet voor iedereen.     

 

Voor het nieuwgeboren 

kind uit het 

Kerstverhaal was er ook 

geen plaats in de 

herberg. De stal diende 

als kraamkamer, de 

voederbak als wieg. We 

vieren met Kerst de 

herinnering aan de 

geboorte van dit kind. 

Daar past een woord als “Welkom” bij, want 2 mensen krijgen een 

geschenk, uit Licht, uit God geboren. Zomaar om niet. 
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Maar het kindje waar we het hier over hebben, kreeg geen eigen plekje, 

geen wieg met kantjes. Het was een kind van ouders die gedwongen op reis 

waren, en later zelfs op de vlucht moesten, omdat koning Herodus dit kindje 

als bedreigend zag. In alle haast krijgt het geen naam, pas later werd hij 

Jeshoeha, Jezus genoemd en dat betekent: bevrijder, verlosser. 

Dat is heel bijzonder om een kindje dat in zoveel gevaar verkeert, toch zo te 

noemen. De ouders hebben dan heel veel vertrouwen in God. Natuurlijk 

had Maria het al van de engel gehoord bij de aankondiging: Dit kind zal een 

Heiland , een heelmaker zijn voor alle volken. Waarom? Omdat hij 

Immanuel is, God met ons, God onder ons als een mens.  

 

Met zo’n klein mensje op de vlucht te moeten slaan, was nu niet direct een 

aanleiding om in zo’n profetie te geloven. Toch heeft dit kleine mensje laten 

zien waartoe hij, gevoed door de liefde van de Vader, in staat was. Hij kwam 

met een boodschap van liefde, niet alleen voor z’n eigen volk, maar voor 

alle volken. Hij genas mensen van ziektes, zowel van het lichaam en van de 

geest. Maar bovenal vroeg hij alle mensen , ook u en mij om te geloven in 

die boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid voor elkaar. Dat we niet 

wanhopen, maar op zoek moeten gaan naar ware liefde, bij anderen, als we 

zelf in de kou staan, om ons te warmen.  

 

Maar ook in onszelf, om diep te reiken en te geven om niet. Alleen zo 

brengen we een nieuwe wereld een stukje dichterbij, waar brood genoeg is 

en water stroomt voor allen... Dat we net als hij zo moeten doen en zo het 

Koninkrijk, met Kerst, maar alle dagen van ons leven een beetje dichterbij 

laten komen. Een vredige, liefdevolle Kerst wens ik u allen. 

 

Ds. Joan van Kempen 
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Van de Kerkenraad 

 

Vanuit de Kerkenraadsvergaderingen valt het volgende te melden: 

 

450 jaar kerken in Arkel - In het Arkels Museum, Folkertsstraat 2a te Arkel, 

is de tentoonstelling ‘450 jaar kerken in Arkel’ te zien. Deze tentoonstelling 

is samengesteld door onze kerkarchivaris Cees van Andel en 28 oktober jl. 

geopend door onze ambulant predikant Joan van Kempen. Zeker de moeite 

waard om deze tentoonstelling te bezoeken. Voor de openingstijden kunt u 

kijken op de website van de historische vereniging www.arkel-rietveld.nl 

 

Nieuwe dominee -  De Kerkenraad is dankbaar en verheugd dat  

ds. Martin Boon het op hem uitgebrachte beroep van de Protestantse 

Gemeente Arkel heeft aangenomen. Op 29 januari 2023 zal Martin Boon 

verbonden worden aan onze gemeente met een feestelijke dienst in de 

Koepelkerk. We houden u op de hoogte via KoepelBrief, KoepelNieuws en 

via de socials!  

 

Namens de Kerkenraad, 

Roelof Marskamp, scriba 

 
 
WEL EN WEE 
 
Op 19 september jl. is overleden mevrouw H.A. Brandwijk-Verweij,  
Dr. Dreeslaan 90 te Arkel, zij is 90 jaar geworden. We wensen de 
nabestaanden van mevrouw Brandwijk-Verweij veel sterkte. 
 
Op 9 oktober jl. is overleden de heer H.A. Houweling, Onderweg 63 te Arkel, 
hij is 78 jaar geworden. We wensen Els, haar gezin en naaste familie veel 
sterkte. 
 
Roelof Marskamp, scriba 

http://www.arkel-rietveld.nl/


Jaargang 70, nr. 6 – november/december 2022/januari 2023  pag. 6 

 

Berichten van het College van 
Kerkrentmeesters 
 

Herinnering Actie Kerkbalans 

2022 – terugkijken en 

vooruitblik 

We hebben ervaren dat na alle Corona beperkingen de behoefte om God en 

elkaar in de kerk te ontmoeten niet verdwenen is. Het is fijn dat we 

diensten live kunnen streamen, maar de persoonlijke beleving van kerk-zijn 

voelt blijkbaar weer vertrouwd. Ook de viering van het 100-jarig bestaan 

van onze Koepelkerk heeft de betrokkenheid van velen van u (en jullie) 

getoond. Samen hebben we stilgestaan bij wat de kerk in de afgelopen 100 

jaar heeft betekend, en dat is veel. Het werd in woorden fraai benoemd en 

met de expositie ‘Trouwen en dopen in de Koepelkerk’ met beelden 

toegelicht. Terugblikken is goed, maar ook het vooruitzicht naar de 

verduurzaming en toekomstbestendige herinrichting van dit mooie gebouw 

maakt ons enthousiast en biedt nieuwe mogelijkheden.   

Tijdens de vacante periode heeft Ds. Joan van Kempen ons als ambulant 

predikant ondersteund met pastorale bezoeken en begeleiding van 

Kerkenraad en beroepingscommissie. Dat was een passende oplossing om 

te komen tot het concreet beroepen van een eigen predikant. We kijken vol 

verwachting uit naar januari, waarin we Ds. Martin Boon mogen begroeten.  

Graag willen we iedereen bedanken die het werk van onze gemeente en het 

onderhoud aan de Koepelkerk financieel mogelijk maakt! Mocht u nog niet 

in de gelegenheid zijn geweest uw bijdrage voor 2022 over te maken, dan is 

daar uiteraard nog gelegenheid voor. Het daarvoor bestemde IBAN nummer 

is NL65RABO 0322 2611 12. Nogmaals dank! 
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Collectebonnen en GIVT app 

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 twee 

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. 
 

Verantwoording contante giften 

Afgelopen periode ontvingen we weer enkele contante giften voor de kerk: 

€ 10,- ontvangen via Pleun Rietveld, met dank voor de bloemengroet (juli) 

€ 10,- ontvangen via Mari de Koning, met dank voor bezorging van 

KoepelNieuws (sept) 

€ 10,- ontvangen via Mari de Koning, met dank voor de bloemengroet (sept) 

€ 100,- ontvangen via P. Rietveld (9 oktober) 

€ 25 ontvangen via Jan Sterk, gift voor de kerk (31 oktober)  

Ook ontvangen we met regelmaat per bank een gift, bestemd voor een 

specifiek doel. Dank daarvoor 
 

Ontvangen legaat 

Op 1 september 2022 ontving de kerk twee legaten uit een nalatenschap 

van een oud-gemeentelid. Eén daarvan is bestemd voor de cantorij en 

inmiddels naar de betreffende bankrekening doorgestort. 
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Op 1 september 2022 ontving de kerk twee legaten uit een nalatenschap 

van een oud-gemeentelid. Eén daarvan is bestemd voor de cantorij en 

inmiddels naar de betreffende bankrekening doorgestort. Als college van 

kerkrentmeesters zijn we dankbaar dat de kerk in het testament van dit 

oud-gemeentelid was opgenomen. Afgelopen jaren hebben we vaker 

ervaren dat het een persoonlijke wens was om bij overlijden de kerk een 

bedrag na te laten. Waar mogelijk zullen we de nabestaanden hiervoor ook 

altijd persoonlijk bedanken.  
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Er is een brochure beschikbaar waarin toegelicht wordt hoe ‘schenken of 

nalaten‘ aan een goed doel (in ons geval: de kerk) geregeld kan worden. Een 

deel hiervan is in deze uitgave opgenomen. Mocht u belangstelling hebben 

of een vraag hierover dan kunt u met één van ons contact opnemen. 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Ilona Kamsteeg, penningmeester 

 

 

Taizé-dienst / Open repetities Cantorij 
 
Zondag 19 februari a.s. is er om 10.00 uur een 
Taizé-dienst in de Koepelkerk. Het lijkt ons als 
Cantorij leuk dan weer eens met een grotere 
groep te zingen. Daarom nodigen we jullie uit, 
om tijdens de repetities daaraan voorafgaand, 
mee te komen repeteren. Op woensdagavond 
1, 8, en 15 februari oefenen we daarvoor van 
19.45-22.00 in de Koepelkerk. 
 
Wees welkom! Als je je tevoren even aanmeldt, 

dan kunnen wij voor bladmuziek zorgen en 

zetten we voldoende stoelen neer. Aanmelden kan bij Renée van Schaik 

(0183 561185, renee.v.schaik@gmail.com) of Joke Selhorst (06-42320374, 

joke@selhorst.eu). 

Tot dan. 

 

 

 

 

mailto:renee.v.schaik@gmail.com
mailto:joke@selhorst.eu
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Berichten van de Diaconie  

 

Postzegels en Prentbriefkaarten  

en nog veel meer  
 

Postzegels en prentbriefkaarten kunt u in de 

Koepelkerk en bij Jolanda's Knutsel en 

Handwerkhoek inleveren.  

En als u daar toch naar toe gaat en u hebt nog 

een oud mobieltje of een cartridge van de 

printer, dan kunt u die daar ook inleveren. Het mobieltje moet nog wel 

werken en het glas moet heel zijn. Het beste is om hem terug te zetten naar 

de fabrieksinstellingen. Lukt dat niet, dan wordt het wel op een 

vertrouwelijke manier behandeld. Het doel is om ze weer te verkopen. 

Ook restanten buitenlands of oud nederlands geld zijn welkom. 

In 2021 was de opbrengst € 20.382,30 (€ 17.245,- via postzegels en kaarten 

en € 3.137,30 via cardridges en telefoons). In 2020 was dit € 24.625,90  

(€ 18.691,- via postzegels en ansichtkaarten, € 5.824,90 via mobieltjes en 

cartridges en nog € 110,- via oud muntgeld). Met de opbrengt kunnen Kerk 

in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen. Hartelijk dank aan 

iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Toch de moeite waar nietwaar? 

 

Project 2022 Ambulance Wens  
 

Het project voor 2022 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. 

 

Ondertussen gaan we door met geld inzamelen. Er is in de Koepelkerk weer 

een Avondmaalscollecte geweest en elke week zit er toch ook weer wat in 

de collectebus. Bij de Handwerkclub (voor vrouwen en mannen!) in 

Jolanda's Knutsel en Handwerkhoek blijven ze ook in beweging. Van de 

Handwerkclub kregen we € 16,85 uit het spaardoosje. En via de bank kregen 

we twee giften, totaal € 60,-. De opbrengst bedraagt daarmee nu € 1.775,-! 

Hartelijk dank voor al uw inzet! 

Nog even 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. 

 

Overige giften 
 

Via de bank ontvingen we twee giften voor het werk van de 

Diaconie een van € 100,- en een van € 50,-. Via Jan Sterk 

ontvingen we een gift van € 50,- de helft hiervan was voor 

de kerk, de andere voor de Diaconie. Voor deze giften 

hartelijk dank! 
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Legaat 
 

Afgelopen periode hebben we ook nog iets bijzonders gekregen: een legaat 

van € 10.000,-! Vanuit het testament van een gemeentelid dat is overleden. 

Te besteden aan hulp waar geen helper is. We kunnen haar hier helaas niet 

meer voor bedanken hoewel de dank groot is. Toch vermelden we het hier 

in het KoepelNieuws. Misschien inspiratie voor u wanneer u een testament 

opmaakt? 

 

Vacature 
 

We zijn blij om u te kunnen vertellen dat we  

John de Jong bereid hebben gevonden om ons als Diaconie 

te versterken. Als alles naar verwachting is verlopen dan is 

hij, wanneer u dit leest, al bevestigd. 

 

Begroting 2023 
 

In de Kerkenraadsvergadering van 18 oktober jl. is de begroting van de 

Diaconie voor 2023 vastgesteld. We hebben de begroting maar een klein 

beetje bijgesteld ten opzichte van de begroting van dit jaar. En we beseffen 

heel goed dat met alle onzekerheden van deze tijd dat deze begroting niet 

meer is dan een richtlijn. De belangrijkste ingrediënten hebben we niet in 

de hand: uitgaven zoals ondersteuning en de inkomsten. Voor dat laatste 

bent u verantwoordelijk! 

U kunt de begroting na afspraak met de penningmeester Henk de Leeuw 

(06-5073 6698) inzien in de week van 21 tot en met 26 november. 
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Seniorenkerstfeest 
 
We gaan er van uit dat we dit jaar weer een 
Seniorenkerstfeest kunnen houden. Op 
donderdag 15 december. Voor nadere info 
verwijzen we u naar de folder en het 
aanmeldstrookje elders in dit KoepelNieuws. 
 
 

Kerkauto 
 

Wanneer u gebruik wilt maken van de kerkauto, belt u dan uiterlijk 

zaterdagmiddag voor 16.00 uur naar: Mari de Koning tel. 06-22 013 248 of 

Lucas Bakelaar tel. 06-4397 2274. 

 

 

 

 

Levensloop 

door Teuna de Jong 

Opgaan, blinken en verzinken. 

Zo is de loop van ’t leven. 

Maar nu ik oud geworden ben, 

denk ik: “Het leek maar even.” 

De jaren zijn voorbij gegaan. 

En wat heb ik er mee gedaan? 

Heb ik geloof, hoop en liefde verspreid? 

Dan was het geen verloren tijd! 
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                    Kerstviering 
De Protestantse Gemeente Arkel nodigt u uit voor de jaarlijkse kerstviering 
voor alle senioren (vanaf 70 jaar) op: 

donderdag 15 december 

van 13.00 tot ± 15.00 uur 

Huis voor Iedereen bij de Koepelkerk 

(inloop vanaf 12.30 uur) 

Zoals gebruikelijk brengen we een gezellige middag met 

elkaar door, dit onder het genot van een smakelijke 

broodmaaltijd, een altijd weer sfeervol Kerstverhaal én 

door u zelf gezongen Kerstliederen! 

Wilt u ook hierbij aanwezig zijn, dan graag het strookje op 

de achterzijde van deze pagina invullen en  

vóór 8 december inleveren bij: 

Mari de Koning, Prinses Margrietstraat 46 of 

bij Jolanda’s Knutsel en Handwerkwinkel Raadhuisplein 6 

of in de Koepelkerk tijdens de dienst afgeven,  

of daar in de brievenbus doen. 

Telefonisch of per mail mag ook naar: Mari de Koning,  

tel. 0183-351573 of 06-22013248 of e-mail diaconie@koepelkerkarkel.nl 
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Aanmeldformulier Kerstviering senioren 

 

Naam: 

______________________________________________________________ 

Adres: 

______________________________________________________________ 

Telefoonnummer: 

______________________________________________________________ 

Aantal personen: 

______________________________________________________________ 

Eventuele dieetwensen: 

______________________________________________________________ 

 

Wilt u opgehaald worden? JA / NEE  

(doorhalen wat niet van toepassing is) 
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De Voedselbank 
 
De Dankdag voor Gewas en Arbeid was weer een dag om dankbaar op terug 

te zien. Met auto’s en aanhangers vol werden de ingezamelde 

levensmiddelen bij ons in de loods afgeleverd, waarna wel alles per stuk op 

datum moest worden gecontroleerd, maar dat wordt graag gedaan. 

Het zijn momenteel drukke tijden op de Voedselbank, want naast een flinke 

stijging van het klantenaantal (we zorgen nu voor 256 personen) worden er 

ook heel veel acties georganiseerd. 

 

De kinderen krijgen met Sinterklaas allemaal een cadeautje, de klanten 

krijgen met Kerst ook een kerstpakket, diaconieën zetten zelf inzamelingen 

op van divers pluimage: er worden aardappels verkocht en evenzoveel kilo 

is dan ook voor de Voedselbank: dat leverde 1.500 kilo voor ons op. Of er 

worden oliebollen gebakken en verkocht met opbrengst voor de 

Voedselbank, en ga zo maar door. 

 

Geweldig hoeveel er zo tegen het einde van het jaar weer voor ons wordt 

gedaan.We kijken dan ook met dankbaarheid terug op het afgelopen drukke 

jaar, en hopen dat ook volgend jaar weer een heel mooi jaar mag worden. 

Vragen kunt U nog steeds stellen aan Wil Verhaar 06 – 45 55 27 79, ons 

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

Giessenlanden-Zederik, én we sparen nog steeds de koffiepunten van 

Douwe Egberts. 
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Concerten in de Koepelkerk 

 
Zondag 27 november 2022: Bachcantatedienst  

Zaterdag 10 december 2022: Adventsconcert  

 

Na alle drukte rond de viering van het 100-jarig 

jubileum van de Koepelkerk schakelen we over naar 

de adventsperiode. En dat betekent, dat er op zondagmiddag 27 november 

om 15.00 uur een Bachcantatedienst zal zijn in de Koepelkerk. De cantate 

nr. 62 Nun kommt der Heiden Heiland zal worden uitgevoerd door het Orion 

barokensemble met solisten en onze eigen cantorij, alles onder leiding van 

Michiel ter Heide. 27 november is de eerste adventszondag in 2022.  

Het is de tweede dienst die dag, dus we kunnen wel stellen, dat de 

Adventsperiode 2022 nadrukkelijk van start gaat. Wij zijn niet meer zo 

gewend om 2 keer per zondag naar de kerk te gaan, maar toch hoop ik, dat 

u deze zondag een uitzondering wilt maken en deze feestelijke dienst wilt 

bijwonen! 

 

Andrew Clark en Heleen Meijer verzorgen op 

zaterdagmiddag 10 december een adventsconcert. De 

mensen, die hen vorig jaar hebben gehoord, toen nog 

met de alt Annette Stallinga, herinneren zich vast hoe 

mooi dat was. Helaas heeft Annette besloten , dankzij 

allerlei afzeggingen vanwege Corona, om zich om te 

scholen in een heel andere richting, dus zij doet niet 

meer mee.  

 

Andrew is een veelzijdig muzikant, bekwaam op verschillende 

instrumenten. Heleen heeft een heel mooie, warme sopraanstem. Samen 

verzorgen zij nu dit concert, waarbij de focus ligt op adventsmuziek uit 

verschillende eeuwen. Dus het belooft weer een interessant concert te 
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worden. Het zal plaats vinden op zaterdagmiddag 10 december a.s. om 

15.30 uur. Aanmelden is niet nodig, maar vol is vol. 

De toegang is gratis, maar, zoals gebruikelijk, staat er een collectebus bij de 

uitgang.  

Na afloop wordt u een consumptie aangeboden in het Huis voor Iedereen. 

Daar kunt u nog spreken met de musici en napraten over dit concert.  

 

Hartelijk welkom bij beide evenementen. 

 

Herman Meinhardt 

 
Mediteren bij teksten 

Veel mensen hebben over 

mediteren geschreven, in 

Verdieping & Ontmoeting op 

pagina 8, citeer ik bijvoorbeeld 

Jan Nauta. 

Maar voor mij was Victor van 

Heusden van de Spil destijds 

degene, die me met het in elkaar 

zetten van een meditatiebankje 

en de opmerking "gewoon doen", misschien wel het meest gestimuleerd 

heeft. Het hoeft niet groots en ingewikkeld, een kaars is voldoende om een 

meditatieplek te creëren.  

Daarom: wees welkom in januari op de volgende vrijdagavonden 6, 13, 20 & 

27 van 19.30-20.30 in het Huis voor Iedereen. 

Het is prettig als je je voor 15 december even bij mij aanmeldt, dan zet ik 

voldoende stoelen klaar. 

Renée van Schaik, 

(0183 561185, renee.v.schaik@gmail.com) 

mailto:renee.v.schaik@gmail.com
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De kerk in het midden (deel 11) 
 
Onze streek, het Land van Arkel, kreeg kort na 1277 in het 

zuidoosten een echte, goede dijk, ter bescherming tegen 

overstromingen vanuit de rivieren. De dijk was onderdeel van 

de eerste omvangrijke bedijking rondom een groot deel van 

de Alblasserwaard, in opdracht van Floris V ter hand 

genomen. 

Deze dijk liep pal langs de plek van de huidige Koepelkerk, net als het 

oudere dijkje dat een Heer van Arkel al eerder had laten aanleggen om zijn 

gebied. Misschien was de in 1267 afgebrande kerk bij het aanleggen van de 

nieuwe dijk nog niet herbouwd. Maar die kerk kwam toch weer daar, het 

centrale punt van Arkel.  

 

Tot de tweede helft van de 17e eeuw bleef de kerk alzo min of meer in het 

midden van het lintdorp. De huizen en boerderijen van het dorp Arkel 

stonden langs de Lingedijk en aan de Onderweg tot aan de stad Gorinchem 

en zo ook langs de Dam, Schotdeuren, alsmede verspreid langs enkele 

andere wegen en dijken, waaronder uiteraard Rietveld.  

In 1658 sloten de bestuurders van Gorinchem en Vianen een overeenkomst 

voor trekschuitvervoer tussen beide steden. De vaarroute liep vanuit 

Gorinchem via de vliet tussen de Grote en de Kleine Haarsekade, langs de 

huidige Vlietskade naar Schotdeuren. Daar moest worden overgestapt in de 

trekschuit die via de Zederik naar Meerkerk en verder voer. Uiteraard moest 

dit overstappen komende vanuit Vianen ook gebeuren. Bij  overstapstation 

Schotdeuren kwam handel, vertier en neringdoenerij. Langs de Zederikdijk, 

aan beide zijden van de plek die wij nog steeds Schotdeuren noemen, nam 

de bevolking toe. Schotdeuren groeide uit tot een nieuw “centrum” van het 

dorp. Het gevolg was dat de kerk uit het midden geraakte.  

 

Arie de Bruin, 

lid Historische Vereniging Arkel en Rietveld 
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In de 17e eeuw verschoof het centrum van 

Arkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen 100 jaar Koepelkerk 
 

100 jaar Koepelkerk! Dat hebben we 

feestelijk met elkaar gevierd. Veel 

voorbereidingen gingen eraan vooraf om 

aan dit gedenkwaardige moment een 

mooie invulling te geven. Op vrijdag  

21 oktober startten we met een receptie 

voor leden en genodigden. In woord en 

beeld werd geschetst wat de Koepelkerk in de afgelopen 100 jaar betekend 

heeft. Een plek voor geloofsbeleving en voor ontmoeting, om te vieren en te 

gedenken, waar persoonlijke herinneringen liggen en ook veel samen wordt 

gedeeld. Waarvan we zongen ‘Dit huis, dat alle sporen draagt van wie maar 

mensen zijn, de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor ons zijn?’  

Dank werd uitgesproken aan iedereen die dit mogelijk maakte én er werd 

een tipje van de sluier opgelicht over de toekomstplannen, die zich richten 

op verduurzaming en modernisering van het gebouw.  
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Tijdens de avond werd de expositie ‘dopen en 

trouwen in de Koepelkerk’ geopend en werd ook 

het eerste exemplaar van de glossy ‘100 jaar 

Koepelkerk’ uitgereikt. Een magazine gevuld met 

historische foto’s en verhalen, wat als aandenken 

bij alle inwoners van Arkel is of wordt bezorgd.  

Zaterdag verzorgden Tonnie Meinhardt op piano 

en Marja van Heelsum op dwarsfluit een prachtig 

jubileumconcert. Zondag 23 oktober was de 

feestelijke viering met medewerking van oud-

predikant Ds. Jan Wolswinkel en de eigen cantorij. Al ruim 25 jaar omlijsten 

zij hoogtijdiensten met bijpassende liederen. De bloemschikking verbeeldde 

10 decennia veelkleurigheid met, als symbool van trouw, een slinger van 

groene klimop. Op zaterdag 5 november vertelde Roelof het verhaal van de 

kerk, waarbij verleden en heden in elkaar overliepen. Muzikale begeleiding 

werd verzorgd door een ensemble van KNA, die met hun blazers en 

fluitisten de fraaie akoestiek van de Koepelkerk goed tot zijn recht lieten 

komen. Op zondagmiddag was er als slotactiviteit een 

kindertheatervoorstelling met een grote opkomst. Kinderen met ouders, 

opa’s en oma’s en een aantal mensen die zich nog 

heerlijk kind voelen, genoten van de avonturen van 

professor Cool.  

We mogen terugkijken op bijzondere momenten. 

We hebben elkaar ontmoet en verhalen over 100 

jaar Koepelkerk gedeeld. Met vanaf deze plaats 

nogmaals heel veel dank aan allen die hieraan hun 

bijdrage hebben geleverd! 

Commissie 100 jaar Koepelkerk 



Jaargang 70, nr. 6 – november/december 2022/januari 2023  pag. 23 

 

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. 7,50 euro per fles / 

kistje met twee flessen voor 17,50. Telefoon: 

 06-42320374. 

 

 
Agenda overige activiteiten  

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

Huis voor Iedereen.  

 
22 november:  Kerkenraadsvergadering 

aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen 
 

27 november:  Bachcantate dienst 
aanvang 15.00 uur, Koepelkerk 

 
10 december:  Adventsconcert, 

aanvang 15.30 uur, Koepelkerk 
 
15 december: Kerstviering senioren, Huis voor Iedereen 

inloop 12.30 uur, viering 13.00-15.00 uur 
 

20 december:  Kerkenraadsvergadering 

aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen 

 

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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KoepelKids 
(Crèche en kindernevendienst) 
 
Kinderen zijn van harte welkom in 

de Koepelkerk! Elke eerste 

zondag van de maand zal er 

standaard leiding aanwezig zijn. 

Kinderen tot ongeveer 4 jaar 

kunnen spelen in de crèche (dit 

kan tijdens de gehele dienst). 

Voor de kinderen tussen 4 en 12 

jaar zal de kindernevendienst 

plaatsvinden. Ouders kunnen 

voor het eerste deel van de dienst 

de kinderen mee naar de kerk 

nemen en voordat de preek 

begint, zal de leiding de kinderen meenemen naar het Huis voor Iedereen. 

Zo kunnen de ouders met aandacht luisteren naar de preek en de kinderen 

krijgen een Bijbelverhaal in een eenvoudige versie te horen. Na het verhaal 

is er tijd voor het zingen van een lied en/of een creatieve activiteit. Voor het 

einde van de dienst zullen de kinderen weer terug de kerk in komen en 

mogelijk kort iets vertellen over wat ze gedaan hebben. 

 

Wilt u op een andere 

zondag gebruik maken van 

de crèche en/of de 

kindernevendienst? Neem 

dan (uiterlijk vrijdagavond) 

contact op met  

Patricia van de Giessen-

Zoer, telefoon 06-40214771 
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Van de Redactie 

 

De kopij per e-mail voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag  

11 januari 2023 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  

24 januari 2023 in Jolanda's Knutsel en 

Handwerkhoek, Raadhuisplein 6 te Arkel 

tussen 13.00 en 14.00 uur ophalen, alsmede 

de eventuele boterkoeken die besteld zijn en 

bezorgd moeten worden. De nieuwe uitgave 

van KoepelNieuws reikt tot zondag  

19 maart 2023. 

 

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   

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 eerste zondagochtend van de maand in het "Huis voor Iedereen" nabij 

de Koepelkerk. 

Koster(s) Koepelkerk: Aanspreekpunt dhr. G. Zwaan,  

Kon. Wilhelminastraat 57, 4241 AW  ARKEL, telefoon 06-83123068. 

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 

 

 

 

 

 

 
 

John van der Put 

schilderwerken 

 
Winterschilderwerk: profiteer nu! 
     jhwvanderputschilderwerken.nl 

                06-52014034 

 
 
 

-  
 

  0183 

 

 

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

