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Inleiding 

 
Voor u ligt het boekje ‘Verdieping en Ontmoeting’, een boekje met 
activiteiten die in het seizoen 2022 – 2023 worden georganiseerd door 
leden van de Protestantse Gemeente te Arkel. 
De activiteiten zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is, dus zowel 
voor mensen binnen als buiten onze kerkelijke en burgerlijke gemeente. U 
bent van harte uitgenodigd. 
 
Het thema van dit jaar is ‘Aan Tafel’.  
In de Bijbel, maar ook in de gemeente wordt vaak samen gegeten. We 
kennen de avondmaalsviering, waar we genodigd worden en brood en wijn 
ontvangen als het lichaam en bloed van Jezus. Naast deze 
avondmaalsviering kennen we nog tal van andere momenten waarop we 
samen eten. Gasten uitnodigen om met elkaar in verbinding te zijn. Samen 
eten schept verbondenheid, het voedt het lichaam, maar ook de ziel.  
 
Als u jaarlijks het boekje bekijkt zult u waarschijnlijk constateren dat dit jaar 
enkele activiteiten die wij voorgaande jaren konden opnemen, niet meer 
worden aangeboden. Gelukkig zijn er ook weer nieuwe activiteiten, wat 
maakt dat we blij zijn om steeds weer elkaar te kunnen blijven ontmoeten, 
ook buiten de wekelijkse viering in de kerk.  
En vanzelfsprekend, als u een activiteit wilt organiseren, of misschien al 
doet, die nu niet in dit boekje wordt aangeboden, dan horen we dat graag 
van u. 
 
We wensen u veel leesplezier en vooral veel verdieping en mooie 
ontmoetingen, 
 
Mirte Hartman 

Lianne Sterk 
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Festiviteiten 100-jarig bestaan Koepelkerk 
Arkel 
 
100 jaar Koepelkerk, dat willen uiteraard vieren en daarom zijn er een 
aantal feestelijke activiteiten gepland. 
 
Zaterdag 22 oktober 15.30 uur: Concert Marja van Heelsum (dwarsfluit) en 
Tonnie Meinhardt (piano). Koepelkerk Arkel. 
Zondag 23 oktober 10.00 uur: Feestelijke kerkdienst in de Koepelkerk,  
Ds. J. Wolswinkel, Amersfoort, m.m.v. de cantorij. 
Zaterdag 5 november 19.30 uur: Concert KNA. Koepelkerk Arkel. 
Zondag 6 november 15.00 uur: Kindervoorstelling professor Cool. 
Ouders en grootouders ook van harte welkom! Koepelkerk Arkel. 
Graag aanmelden via kids@koepelkerkarkel.nl  
 
 
 

Open Monumentendag 
 
Ook dit jaar, op zaterdag 10 en zondag 11 september 2022 (altijd het 
tweede weekend van september), openen duizenden monumenten hun 
deuren voor het publiek. Ook de Koepelkerk zal deze dagen haar deuren 
voor u openen: zaterdag 10 september van 10.00 tot 16.00 uur en zondag 
11 september van 12.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze openingstijden bent u 
van harte welkom in de Koepelkerk.  

Open Monumentendag verbindt mensen met monumenten en laat zien dat 
de verhalen en schoonheid van monumenten een verrijking voor onze 
leefomgeving en voor onszelf zijn. De Open Monumentendag is met jaarlijks 
rond de één miljoen bezoekers, één van de grootste culturele evenementen 
in Nederland en is hét instrument om de bevolking op grote schaal in 
contact te brengen met ons monumentale erfgoed. Dit jaar is de 36e editie 
van Open Monumentendag en heeft als thema ‘duurzaamheid’. Een thema 
waar we in onze Koepelkerk ook druk mee bezig zijn.  

Van harte welkom !! 

mailto:kids@koepelkerkarkel.nl
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Concerten 
 

Het derde seizoen van vijf concerten met (semi-)klassieke muziek staat in de 
steigers. Bijzonder dat het in de afgelopen jaren gelukt is om ondanks Covid-
19 toch telkens vijf concerten te organiseren, waarbij duidelijk sprake is van 
een toenemende belangstelling. Dat geeft vertrouwen voor de organisatie 
van een volgend seizoen. Onder voorbehoud van wijzigingen is hier de 
aankondiging van dit seizoen met muziek, gespeeld door professionele 
musici of heel goede amateurs.  

Wat heel leuk is: mensen die al eens in de Koepelkerk hebben gespeeld, 
komen graag terug vanwege de goede akoestiek en de fijne sfeer! En 
bezoekers uit Arkel, die geen lid zijn van onze kerkelijke gemeente, zijn vaak 
enthousiast over het mooie gebouw, dat ze wel van buiten, maar niet van 
binnen kennen. 

Het eerste concert vindt plaats tijdens de festiviteiten rondom het 
eeuwfeest van dit kerkgebouw. 
De vijf concerten zijn op zaterdagmiddagen, aanvangstijd: 15.30 uur.  
Na afloop een drankje in het Huis voor Iedereen (naast de kerk). 

 
22 oktober: Marja van Heelsum (dwarsfluit) en Tonnie Meinhardt (piano) 

 
10 december: Adventsconcert 2023 - Andrew Clark (piano) en  
Heleen  Meijer (zang)  

 
2023 
28 januari: Het Kromme Rijn Fluitkwartet, opgericht in 1975: Frank Adriaans 
(dwarsfluit), Jan Gispen (viool), Maarten Pieters (altviool) en Camiel Severijns 
(cello) 

 
18 maart: Kwintet: Mirjam Meinhardt (viool), Selma Schotsman (viool),  
Lysanne te Brinke (altviool), Susan Besteman (cello), Alain Plasschaert (cello) 
 
6 mei: Niels de Klerk (orgel) en Bruno (saxofoon) 
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Gesprekskring voor senioren 
 
Een keer in de maand komt de gesprekskring voor senioren bij elkaar in Het 
Huis voor Iedereen.  

Aan de hand van een thema gaan we met elkaar in gesprek. Natuurlijk 
drinken we een kop koffie of thee. De exacte data zijn nog niet bekend, ook 
nog niet over welk onderwerp we het komend seizoen willen nadenken. 
Verdere informatie hierover volgt en kunt u vernemen via de KoepelBrief 
en/of KoepelNieuws.  

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

 

Inloopochtend elke 1ste dinsdag van de 
maand 
 
Hoe heerlijk is het om af en toe even met anderen bij te praten, om er even 
uit te zijn. Lief en leed te delen in een ontspannen sfeer.  
Vorig seizoen zijn we hiermee gestart en we willen hier graag mee 
doorgaan.  
Elke eerste dinsdag van de maand houden we een inloopochtend in het Huis 
voor Iedereen. 

Kom gerust binnenlopen van 10.00 tot 12.00 uur. We schenken koffie en 
thee en iedereen is welkom. Contactgegevens: Wil Verhaar, 06-4555 2779 
en Jan Sterk, 0183-563500.  

De eerste dinsdag in het nieuwe seizoen valt op dinsdag 4 oktober 2022. 
Graag tot dan !!! 
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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), en 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 het 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. 
 
Er zal 2x per jaar (buiten de kerkdiensten om) een kinderactiviteit 
plaatsvinden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een voorstelling, knutselmiddag 
of filmmiddag. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd, maar alvast één 
om in de agenda te noteren:  
Zondag 6 november 15.00 uur: Kindervoorstelling professor Cool. 
Ouders en grootouders ook van harte welkom! 
Graag aanmelden via: kids@koepelkerkarkel.nl 
 
De kerkdienst op Kerstochtend is een familiedienst, waaraan de 
kindernevendienst medewerking zal verlenen.  

Is er buiten de maandelijkse momenten behoefte aan extra momenten voor 
de kinderen (bijvoorbeeld leiding tijdens een doopdienst of andere 
diensten), laat het weten aan Patricia van de Giessen-Zoer en we kijken wat 
er geregeld kan worden. 
 
Contactinformatie aanspreekpunt: 

Patricia van de Giessen-Zoer 
patriciavandegiessen@gmail.com 
tel. 06-40214771 

 

mailto:kids@koepelkerkarkel.nl
mailto:patriciavandegiessen@gmail.com


Verdieping & Ontmoeting 2022/2023  pag. 8 

 

Seniorenkerst 
 
Voor senioren vanaf 70 jaar organiseert de Diaconie op donderdagmiddag 
15 december 2022 weer een Kerstviering in het Huis voor Iedereen. We 
brengen een gezellige middag met elkaar door met een kerstverhaal en zelf 
gezongen kerstliederen. De middag wordt afgesloten met een smakelijke 
broodmaaltijd. In november komt er een apart opgaveformulier in het 
KoepelNieuws om u aan te melden voor deze Kerstviering. 

 

Mediteren bij teksten 
 

Aan het begin van het nieuwe jaar, maken we weer ruimte om met een 
groepje, een aantal avonden te mediteren. Iedere keer opnieuw raakt het, 
dat een gezamenlijke stilte en meditatie een andere diepte kent, dan een 
individuele.  
Jan Nauta schrijft in: "God in de stilte. Over het ervaren van een verborgen 
God" dat meditatie in de Christelijke traditie staat voor het ruimte maken 
voor de ontmoeting met de Eeuwige. Het mediteren heeft een richting. 
 
De avonden kennen een vast patroon:  
We zitten in een ruime kring rondom het licht van de Paaskaars. Na een 
inleidende meditatie oefenen we de stilte en inkeer, waarna er een tekst 
klinkt die uitnodigt tot bezinning en waar we in daaropvolgende stiltes op 
verschillende manieren over gaan mediteren. Na een afsluitende meditatie, 
gaan we vanuit die stilte weer ons dagelijkse leven in. 
 
Ervaring met mediteren is niet nodig, wel zou het goed zijn als je in ieder 
geval 3 van de 4 avonden aanwezig kunt zijn. 

We mediteren op vrijdagavond 6, 13, 20 & 27 januari 2023, van 19.30-20.30 
in het Huis voor Iedereen. 

Opgeven graag uiterlijk 30 november, bij Renée van Schaik 0183-561185, 
renee.v.schaik@gmail.com 

 

mailto:renee.v.schaik@gmail.com
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Samen handwerken 
 

Met elkaar zijn we weer gezellig aan het handwerken. We breien, haken, 

borduren en maken zo mooie dingen om te verkopen op de Adventsmarkt 

en in ‘Jolanda’s Knutsel en Handwerkhoek’. De opbrengst van deze 

handwerkverkoop is voor het jaarproject van de Diaconie: 

‘Ambulancewens’.  

Wilt u liever niet handwerken maar wel andere mensen ontmoeten? U mag 

ook aanschuiven om gewoon even een kop koffie of thee te drinken. U bent 

van harte welkom. 

U mag ook uw eigen werk meebrengen. Kom gerust even binnen lopen om 

te kijken of dit iets voor u is. Iedere dinsdagmorgen vanaf 10:00 uur in 

‘Jolanda’s Knutsel en Handwerkhoek’, Raadhuisplein 6 in Arkel. Voor 

koffie/thee met wat lekkers vragen we €1,50. Ook dit gaat naar het goede 

doel. 

 

Kring in de Merlinge 
 

In de ‘Merlinge’, een kleinschalig huis voor dementerende ouderen, wordt 

eens in de twee weken een huiskamerkring gehouden. Alle bewoners die 

het fijn vinden om mee te doen zijn welkom, ongeacht hun kerkelijke 

achtergrond. Het licht van de Huispaaskaars wordt aangestoken en we gaan 

samen zingen en bidden. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en we praten 

met elkaar over een thema gerelateerd aan het verhaal. We werken hierbij 

zoveel mogelijk belevingsgericht. De kring wordt geleid door Els Houweling. 

 

Elke twee weken op woensdagmorgen. De bewoners komen binnen vanaf 

10.30 uur en we starten om 11.00 uur. De kring duurt ongeveer tot 11.45 

uur. Voor meer informatie kunt u bij Els (0183-625936) terecht. 
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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 het in Het Huis voor Iedereen, op zaterdag 6 mei 2023, 

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). 

 

 

De Cantorij 
 
De cantorij zingt een breed repertoire van eigentijdse kerkmuziek en 
verleent gemiddeld 11 maal per jaar medewerking aan erediensten in de 
Koepelkerk.  
 
Ben je geïnteresseerd, kom dan vooral eens vrijblijvend kijken, luisteren of 
meezingen op een repetitie. Voor elke stemgroep kunnen wij versterking 
gebruiken. Van harte welkom! 
Waar en wanneer: woensdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur in de 
Koepelkerk, Kerkeind 29 te Arkel. 
 
Inlichtingen via: Joke Selhorst, e-mail joke@selhorst.eu of 06-42320374. 
 

mailto:joke@selhorst.eu
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Talentenveiling 
 
De talentenveiling is een gezellige bijeenkomst waar we naar uitkijken. 
Tijdens deze veiling worden er talenten/diensten beschikbaar gesteld waar 
vervolgens op geboden kan worden. Hierbij kunt u denken aan een etentje, 
boottocht, workshops en nog veel meer activiteiten waarbij ontmoeting 
centraal staat. Iedereen is welkom om aan deze talentenveiling deel te 
nemen, hetzij als aanbieder van talenten, hetzij als koper.  
De opbrengst van deze veiling komt volledig ten goede aan de Protestantse 
Gemeente Arkel. De veiling zal plaatsvinden op een zaterdag in het voorjaar, 
exacte datum nog nader te bepalen, maar houdt KoepelNieuws en de 
KoepelBrief in de gaten. 

Heeft u een talent dat u wilt aanbieden dan kunt u dit alvast melden via 
info@koepelkerkarkel.nl 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@koepelkerkarkel.nl
https://www.pkngorinchem.nl/agenda/activiteiten/


Verdieping & Ontmoeting 2022/2023  pag. 12 

 

 

 


