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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. 

19 maart Ds. T. Woltinge, Amersfoort 
Heilig Avondmaal 

26 maart Mevr. H. Blom, Gorinchem 

 2 april Dhr. J.P. Goossen, Tiel 

 6 april Ds. M. Boon  
Witte Donderdag, Heilig Avondmaal - aanvang 19.30 uur  
Om 18.15 uur broodmaaltijd in het Huis voor Iedereen  

 7 april Gemeenteleden en cantorij 
Goede Vrijdag, aanvang 19.30 uur 

 8 april Ds. M. Boon  
Stille Zaterdag, aanvang 21.00 uur 

 9 april Ds. M. Boon  
Eerste Paasdag 

16 april Ds. W. Hoogevest, Heukelum 

23 april Ds. M. Boon 

30 april Ds. J. van Kempen, Breda 
Heilig Avondmaal 

 7 mei Dhr. R. Wichers, Vriezenveen 

14 mei Dhr. P. van Dam, Houten 
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18 mei Ds. E. Westrik, Boskoop 
Hemelvaartsdag, aanvang 10.00 uur 

21 mei Dhr. H. Kramer, Roosendaal 

28 mei Ds. M. Boon  
1e Pinksterdag 

 

 
Meditatie  
 

Soms valt een tekst je zomaar toe. 

En al lezende én herlezende wint het aan kracht. 

Er valt niets aan toe te voegen: 

 

“Moed houden. 

 

Eenvoudig voortgaan, als je kunt, 

en als je niet kunt, als je niet meer kunt: 

wachten 

of uitrusten bij een vriend, als die er is, 

en als die er niet is tóch wachten 

– dan maar alleen – 

tot het weer gaat 

straks. 

 

Eenvoudig voortgaan, 

de weg nemen zoals die komt 

met z’n vóór én z’n tegen. 

Je oog helder als een lamp 

die je lijf verlicht. 
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Doen wat ter hand is. 

Antwoorden geven als die er zijn 

en intussen voelen de tik van je stok. 

Niet teveel omzien – een enkele keer soms – 

want de weg gaat dwars door je hart. 

Niet teveel omzien, en ook niet teveel vooruit. 

 

Eenvoudig voortgaan en weten: 

deze weg is niet alles 

en is niet van deze wereld alleen.  
De wolken zien die aandrijven 

uit eeuwige verten. 

Wie trok er hun grens? 

En je hart voelen inkloppen 

op de eeuwige heuvels. 

Wie heeft ze gegrond? 

En van de dingen 

de stille kant zien 

waar ze grenzen 

aan het Eeuwige ….. 

 

Herman Andriessen”. 

 

Vanuit de werkgroep Pastoraat, 

Renée van Schaik 

 

 

NB Herman Andriessen (1927-2013) was priester, psychotherapeut, 

schrijver en dichter. 

 
 
 



Jaargang 71, nr. 2 – maart / april / mei 2023   pag. 5 

 

Bij de diensten 
 

Van 6 tot en met 9 april is de Paascyclus: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, 

Paasnacht en Paasochtend. Zeker de eerste diensten vormen vanouds een 

geheel. Eigenlijk is het één lange viering. Na een gezamenlijke broodmaaltijd 

vieren we op Witte Donderdag de maaltijd met elkaar. Een dag later 

vervolgen we de lezingen, en staan we naar aanleiding van Jezus’ verhaal 

stil bij lijden, verdriet, los moeten laten. De cantorij verleent medewerking 

aan deze dienst, net als in de Paasnacht. Tijdens de Paasnachtdienst 

verwelkomen we het licht, in een liturgische viering. Paasochtend is 

tenslotte een gezinsdienst. Met elkaar, jong en oud, vieren we op feestelijke 

wijze dat er altijd weer toekomst is, nieuwe leven, hoop.  

Voor alle diensten geldt: hartelijk welkom! 

 

Martin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van start 
 

Op het moment dat ik dit schrijf ben ik ruim een maand predikant in Arkel. 

Eén week minder eigenlijk, vanwege een vakantie. Maar toch: ik ben er lang 

genoeg om wat te vertellen over mijn ervaringen tot nu toe. Ik heb het goed 

naar mijn zin. In het Huis voor Iedereen is een aangename werkkamer voor 

mij ingericht, daar ben ik blij mee. Het geeft mij ook de gelegenheid om 

mensen te ontvangen.  
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Dus wil je liever bij mij langskomen, in plaats van dat ik bij jou op bezoek 

kom? Geef dat gerust aan. 
In deze eerste periode ben ik vooral bezig met rondkijken, verkennen, veel 

vragen stellen en luisteren. Ik wil uiteindelijk bij iedereen thuis kennis 

hebben gemaakt, of dat in elk geval hebben aangeboden. Dat zal even 

duren, maar ik denk dat het belangrijk is. Bij gezinnen met kinderen, en bij 

iedereen die dat verder wil, schuif ik graag een keer aan om mee te eten. 

Bij mensen thuis hoor ik veel. Verhalen over heel diverse levens. 

Enthousiaste verhalen over de Koepelkerk, maar ook verhalen met 

teleurstellingen, verdriet. Mensen die midden in het leven staan en volop 

dromen en zij die inmiddels vooral terugkijken. Mensen die veel zeker 

weten rond geloven en spiritualiteit, en zij die eerder zoeken, twijfelen, niet 

weten. Mooi om jullie allemaal zo te ontmoeten, en zo de breedte en de 

rijkdom van de Koepelkerk te leren kennen.  

 

Tijdens mijn eerste dienst, op 29 januari, kreeg ik verschillende vragen in 

een ‘kletspot’. Hieronder beantwoord ik daarvan een aantal:  

 

Wat zou je in Arkel als eerste willen doen?  

Kennismaken! Mijn werk draait voor een belangrijk deel om relaties, en 

daarin wil ik investeren. Verder probeer ik bij veel activiteiten een keer een 

kijkje te nemen. Als je denkt: het zou goed zijn als je dit een keer meemaakt: 

ik hoor het graag.  

 

Wat is je passie/hobby?  

Naast het grootbrengen van onze kinderen, predikantzijn en 

promotieonderzoek doen, blijft er soms nog wat tijd over. Wandelen doe ik 

altijd met veel plezier. En in de winter mag ik graag breien, bijvoorbeeld 

sjaals, mutsen en truien. In de lente en zomer ben ik een fervent 

moestuinierder. In Lexmond wonen we in een pastorie met een ruime 

achtertuin. De eerste zaadjes voor het nieuwe seizoen zitten weer in de 

grond.  
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Wat is je droom voor Arkel? 

Toevallig zei ik daarover in mijn eerste dienst, op 29 januari, aan het einde 

iets. Ik geef het hierbij graag door. 

Ik droom van een kerk die nederig is, die zich bewust is van haar sterke en 

zwakke punten. Die in verbinding staat met de directe omgeving, die weet  

wat ze te bieden heeft en die ook graag wil leren van anderen. Ik droom van  

een kerk waar mensen die verdrietig zijn zich gehoord, gezien weten. En 

waar ook voor andere emoties volop plek is. En ik droom van een kerk waar 

we elkaar het voordeel van de twijfel geven, onszelf oefenen in het 

verplaatsen in de ander.  Moge we zo vorm geven én op weg zijn naar - het 

Koninkrijk van de hemel.  

 

Tenslotte: van 30 april tot en met 7 mei heb ik vakantie. Jan Sterk (tel. 06-

10125626) en Wil Verhaar (06-45552779) fungeren dan als aanspreekpunt 

bij dringende pastorale situaties.  

 

Hartelijks, 

Martin 

 
 
Broodmaaltijd Witte Donderdag  
6 april om 18.15 uur 
 

Op Witte Donderdag 6 april a.s. is er een 

gezamenlijke broodmaaltijd in het Huis 

voor Iedereen.  

U/je bent van harte welkom om hierbij 

aanwezig te zijn. We nemen zelf 

brood(jes) mee en delen met elkaar. 

Aansluitend, om 19.30 uur is de 

kerkdienst in de Koepelkerk waarin het 

Heilig Avondmaal wordt gevierd. 
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Wel en Wee 
 

In de vorige uitgave van KoepelNieuws hebben we niet de publicatie kunnen 

opnemen van het overlijden van mevrouw Henni de Jong-de Jong, deze 

willen we alsnog doen!  

Mevrouw de Jong, Henni, overleed op 7 december van het afgelopen jaar in 

Verpleeghuis Het Gasthuis, waar ze  liefdevol werd verzorgd. Henni is 86 

jaar geworden. Haar afscheid werd gehouden op 13 december in de 

Koepelkerk, de dienst werd geleid door Jan Veltrop uit Vianen. Na de dienst 

vond de teraardebestelling plaats op de begraafplaats naast de kerk.  

Henni werd herenigd met haar Hans! Beide, zowel Henni als Hans, waren 

altijd zeer betrokken bij onze kerkelijke gemeente. ‘Als ik ontwaak, dan ben 

ik nog bij U’ stond op haar rouwkaart. Een vers uit Psalm 139. Ik hoop van 

harte dat haar kinderen en kleinkinderen, maar ook iedereen die haar zo lief 

waren en zijn, daar troost uit mogen halen. 

 

Roelof Marskamp, scriba 

 

 
 

Hoe lang nog? 
door Teuna de Jong 

 
Hoe lang houden wij nog stand? 

Want in het één na ’t andere land 
gebeuren vreselijke rampen. 

De mensen wonen soms in kampen 
of zijn doorlopend op de vlucht 

en slapen in de open lucht. 
Wij trekken het gewoon niet meer. 

“Ontferm U over ons, o Heer.” 
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Waarom staat er een haan op de 
Koepelkerk? 
 
Niet iedereen weet waarom in kerken bepaalde tradities, beeltenissen of 

gewoontes zijn. De komende tijde proberen wij enkele ‘zichtbaar’ te maken 

om daar iets over te schrijven.  

 

Waarom staat op veel kerktorens in Nederland een haan? Het praktische 

antwoord luidt: omdat men door naar de haan te kijken, de windrichting af 

kan lezen. Maar dat is natuurlijk nog geen verklaring voor het feit dat men 

een ijzeren haan op de kerktorens heeft geplaatst, en niet bijvoorbeeld een 

beeldje van een kat of duif. Windhanen zijn vooral te vinden op 

protestantse kerken. Over het algemeen gaat men ervan uit dat de haan 

gelovigen moet herinneren aan de geschiedenis van Petrus, die Jezus na zijn 

gevangenname volgens de evangeliën drie keer verraadde voor de haan 

kraaide. Jezus had zijn leerling dit eerder al aangekondigd en precies toen 

Petrus zijn meester voor de derde keer verloochende, kraaide er een haan. 

Dus daarom! 

 

Roelof Marskamp, scriba 
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Berichten van het College van 
Kerkrentmeesters 
 

Actie Kerkbalans 2023 

Begin dit jaar hebben we de folder met de toelichtende brief voor de Aktie 

Kerkbalans rondgestuurd. Daar is veel respons op gekomen, waar we als 

College van Kerkrentmeesters erg dankbaar voor zijn. Vanaf deze plaats 

hartelijk dank voor alle toezeggingen en bijdragen die we hebben 

ontvangen! Daarmee hopen we ook dit jaar aan onze verplichtingen te 

kunnen voldoen. Vaste lasten, zoals onderhoud Koepelkerk, afdrachten aan 

de landelijke PKN, huis-aan-huis bezorging KoepelNieuws, vergoedingen aan 

gastpredikanten, organisten en cantorij, enz.  

Wat het jaar 2023 heel bijzonder maakt, is dat op zondag 29 januari  

Ds. Martin Boon is bevestigd. Voor een relatief kleine gemeente als de onze 

is de aanstelling van een eigen predikant een behoorlijke investering, maar 

we zijn enorm blij met deze stap. Het geeft vertrouwen dat we met uw en 

jouw financiële steun op deze manier het werk van onze kerk optimaal 

mogelijk kunnen maken! 

Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn een toezegging te doen, 

dan kan dat nog per mail naar ledenadmin@koepelkerkarkel.nl. Uiteraard 

kan de bijdrage ook direct overgemaakt worden op  NL65 RABO 03222 

61112 t.n.v. Prot Gemeente Arkel, ovv ‘Kerkbalans’. 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Ilona Kamsteeg, penningmeester 

mailto:ledenadmin@koepelkerkarkel.nl
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Verjaardags- en koekenfonds  
 

Het afgelopen jaar heeft Clari Ponssen met ‘haar team’ weer bij heel veel 

mensen een kaart of bloemetje bezorgd rond zijn of haar verjaardag. Dat 

dat op prijs gesteld wordt blijkt wel, want zij wordt bij veel mensen binnen 

gevraagd voor een kop koffie, of zomaar even een praatje.  

Haar bekende ‘busje’ ter dekking van de onkosten werd daarbij niet 

vergeten. Hoewel absoluut geen verplichting krijgt zij hiervoor vaak een gift. 

Na aftrek van alle kosten (inclusief de bloemengroet op zondag) bleef er in 

2022 een prachtige opbrengst van € 1.250 over! Hartelijk dank aan Clari en 

allen die haar helpen voor het bezorgen van kaarten en attenties!  

Dat geldt ook voor de dames 

die (op verzoek) boterkoeken 

bezorgen in de week dat 

KoepelNieuws verschijnt. Wil 

je over deze actie meer 

weten of lijkt het je leuk Clari 

een handje te helpen? Ze is 

bereikbaar op 0183-561836. 

Het wordt enorm 

gewaardeerd! 

 
 
 

Collecteren via GIVT of met collectebonnen 
 

Naast het gebruik van de GIVT app blijven 

collectebonnen ook beschikbaar om bij te dragen aan 

de collecte.  

 

U bestelt de bonnen eenvoudig door een bedrag over 

te maken op NL65 RABO 03222 61112 en daarbij aan te geven welke 

bonnen u wenst. 
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– Een kaart met 20 gele bonnen à € 1,00 kost € 20,-. 

– Een kaart met 20 groene bonnen à € 1,50 kost € 30,-. 

Na ontvangst van het bedrag worden de collectebonnen binnen 2 weken bij 

u bezorgd.  

 

 
 

Versterking gevonden 
 

Een half jaar geleden plaatsten we een oproep om het College van 

Kerkrentmeesters in personele zin te versterken. We kunnen delen dat dit 

ook gelukt is. Gertjan van Dam en Job van de Water hebben we bereid 

gevonden om ons te ondersteunen op de gebieden waar we 

verantwoordelijk voor zijn. 

Gertjan is inmiddels ook al gestart en gaat fungeren als contactpersoon 

tussen ons en iedereen die op een bepaalde manier in de praktijk meehelpt. 

Denk aan de kosters, maar ook schoonmakers, koffiezetters en ga zo nog 

maar even door. Hij is te bereiken via het bekende mailadres 

cvk@koepelkerkarkel.nl, of via 06-20113614. 

Job stroomt de komende periode in, waarbij we nog verder bekijken wie 

dan vanaf welk moment welke verantwoordelijkheden op zich zal nemen.  

Namens Erica Roest, Ilona Kamsteeg en ondergetekende willen we 

aangeven dat hiermee de continuïteit weer geborgd is en dit vertrouwen 

voor de toekomst geeft. 

 

Noël Houweling 

 

 

 
 
 
 

mailto:cvk@koepelkerkarkel.nl
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Berichten van de Diaconie  

 

Project 2023 African Hands/Mercy Air  
 

We konden dit jaar kiezen uit twee door u aangedragen projecten. Het is 

Mercy Air geworden. Een van de projecten in Afrika die de Stichting African 

Hands 

ondersteunt. Wat 

doet Mercy Air? 

Het is in 1991 

opgericht als een 

onafhankelijke 

Christelijke 

vliegende 

hulporganisatie. 

Ze bieden veilige, 

professionele en 

kosteneffectieve 

hulp met luchtvaartdiensten. Zo zijn ze betrokken bij vluchten met medisch 

personeel, maar ook bij transport van slachtoffers in rampgebieden.  Zij 

bieden humanitaire hulpverlening  zoals transport van voedsel en 

materialen in  zuidelijk Afrika en omliggende gebieden. Vrijwilligers Hendri 

en Corianne ’t Lam uit Meerkerk zijn bij dit werk betrokken. Op zondag 26 

februari is in de kerkdienst in de Koepelkerk een presentatie gegeven over 

hun werk. We vertellen u er later meer over. 
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Project 2022 Ambulance Wens 
 

Het project voor 2022 was de Stichting 

Ambulance Wens. Van de Handwerkclub in 

Jolanda’s Knutsel- en Handwerkhoek kregen 

we begin februari nog een zakje met geld: 

€ 110,25. De opbrengst van de verkoop van 

de bij elkaar gebreide producten en boeken. 

Verder is er in de bus in de Koepelkerk ook nog een en ander 

binnengekomen. 
Over de  hoogte van het eindbedrag laten we u nog even in spanning.  Het 

was een project dat breed gedragen werd. Daarom iedereen die op wat 

voor manier dan ook heeft bijgedragen: Hartelijk dank voor al uw inzet! 

 

Overige giften 
 

Via de bank hebben we drie giften voor in totaal € 150,- voor de Diaconie 

ontvangen. Ook hiervoor hartelijk dank! 
We zijn geraakt door het overlijden van mevrouw Ans van der Meulen. 

Maar daar zat ook een blije kant aan. Uit haar erfenis ontvingen we een 

legaat van € 4000 om te besteden aan hulp waarvoor geen helper is. 

Wat het effect van zo’n legaat is op onze financiële huishouding kunt u 

onder het volgende kopje zien. 

 

Jaarrekening 2022 
 

Graag willen we u een samenvatting van de jaarrekening van 2022 

presenteren:  
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Zoals u ziet lijkt de jaarrekening veel op die van 2021. Toch zijn er twee 

belangrijke verschillen. Allereerst de opbrengsten van 'levend geld’ en door 

te zenden collecten en giften. Deze opbrengsten hebt u opgebracht. 

Ondanks alle negatieve omstandigheden zit hier gelukkig groei in. Dank 

daarvoor! Het andere verschil staat onderaan als incidentele bate – we 

mochten uit de erfenis van mevrouw Mülder een legaat ontvangen zoals 
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verwoord in het vorige KoepelNieuws. Waarmee we toch positief 

uitkwamen. 

De kosten voor plaatselijk diaconaal werk bestaan hoofdzakelijk uit twee 

delen: persoonlijke ondersteuning en bijdragen aan de Voedselbank en 

Schuldhulpmaatje. De regionale/landelijke en wereldwijde bijdragen vanuit 

de Diaconie betreffen onder andere de aangevulde collectes. 

De door te zenden collecten en giften zijn voor 100% doorgegeven. In dit 

bedrag is bijvoorbeeld het project Mercy Ships opgenomen, en ook de 

adventsactie voor de Voedselbank en de actie Vakantietas. 

 

U kunt de jaarrekening van 20 tot 24 maart inzien. Mocht u dat willen of 

nadere vragen hebben, wilt u dan contact opnemen met Henk de Leeuw 

(diaken/penningmeester, 06-50736698) voor een afspraak in die periode. 

 

Voorbeden 
 

In de Koepelkerk, wanneer u de kerk binnenkomt ligt links op het tafeltje 

(met bijvoorbeeld dit KoepelNieuws) ook een voorbedenschrift. Wanneer u 

wilt dat in de kerkdienst voor u, iets of iemand gebeden wordt kunt u dat 

hierin aangeven. 

We denken dat het goed is om te bidden. In de Bijbel zijn er veel 

voorbeelden van gebeden en de effecten daarvan. Soms lijken gebeden 

geen resultaat te hebben. Soms kom je na verloop van tijd achter het 

waarom Soms blijft het, zoals de Rooms-katholieken het noemen, een 

mysterie. Toch moedigt Jezus bidden aan. 

Er zit ook nog een ander aspecten aan bidden: delen. Wat je op je hart hebt 

delen met God. En bij voorbede doen in de kerk ‘delen met anderen’. Je 

staat dan niet alleen, je hebt het gedeeld met anderen. 

In onze moderne tijd zit er helaas wel een negatief aspect aan. Door 

voorbede te doen in de kerk wordt ook iets persoonlijks openbaar gemaakt. 

Soms wordt dat niet op prijs gesteld. We vragen u daarom om vooraf na te 

gaan of dit kan. Zo niet, dan is dat misschien op te lossen door geen namen 

te noemen. 
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De Voedselbank 
 

We hebben weer de jaarlijkse, onaangekondigde controle gehad voor het 

certificaat Voedselveiligheid. Onverwachts stapt men binnen en controleert 

men de administratie, gaat men met een zaklantaarn langs de 

voorraadrekken om te kijken of er geen 

muizenkeutels liggen, controleert men 

steekproefsgewijs de t.h.t. datums op de 

verpakkingen, houdt men een thermometer 

in de vriezers om te zien of het koud 

genoeg is enz. enz. 

Maar aan het einde van de controle moest 

de inspecteur toch concluderen dat er niets 

te vinden was en dat we weer de volle 100 

punten verdienden! 

Dank aan alle betrokken vrijwilligers voor 

dit mooie resultaat! 

 

We hadden gedacht dat de aanvoer van artikelen in begin van het jaar, net 

na de drukke Kerstperiode, wat minder zou worden, maar niets is minder 

waar: zo kregen we nog een flinke partij niet-uitgereikte kerstpakketten, 

komen wekelijks de opbrengsten van de Voedselbankbankjes uit 

Giessenburg en Giessen-Oudekerk, zijn de winkelacties weer gestart, kon er 

weer een winkel worden leeggehaald die van merknaam veranderde, en ga 

zo maar door. 

Het klantenbestand blijft momenteel redelijk stabiel. Onze intakers hebben 

de hercontroles weer opgestart nu de eerste, verhoogde, bedragen van 

salaris, uitkeringen en toeslagen bekend zijn geworden. 

Wilt u nog meer weten over de Voedselbank? Kijk op onze website 

www.voedselbankgiessenlanden-zederik.nl of bel naar Wil Verhaar op  

06 – 45 55 27 79. 

 

http://www.voedselbankgiessenlanden-zederik.nl/
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Rommelmarkt, nog een paar weken ! 
 
De voorbereidingen voor de Rommelmarkt op zaterdag 22 april a.s. zijn in 

volle gang. De kramen zijn besteld, sponsoren hebben mooie prijzen 

beschikbaar gesteld en de eerste vrijwilligers hebben zich aangemeld om 

(weer of voor het eerst) mee te doen. Wil jij ook meedoen? Meld je gerust 

aan, want we kunnen nog hulp gebruiken. Wat we ook nog nodig hebben 

zijn de spullen die we kunnen verkopen. Dit jaar komen we niet huis aan 

huis langs om alles op te halen, daarvoor ontbreekt helaas de man-

vrouwkracht. In plaats van alle overtollige spullen aan de straat te zetten 

kan iedereen die iets kwijt wil dit inleveren op het Plein 983 in Arkel. We zijn 

blij met kleding, boeken en platen, kunst en curiosa, huishoudelijke 

apparaten en serviesgoed, puzzels, speelgoed, knuffels, enz. Maar wel: alles 

graag schoon en heel! 

 

Inleveren kan op zaterdag 1, 8 en 15 april (van 9.00 tot 11.30 uur) en op 

maandagavond 3 april (van 18.00 tot 20.30 uur). Dan staan we klaar om 

alles te verzamelen en naar een stalling te brengen. Mocht u zelf niet in 

staat zijn om het te brengen, bel dan naar 06-10360500. Na afspraak halen 

we het op.  Laten we er met elkaar voor zorgen dat er weer volop leuke 

spullen te koop zijn. Wij zorgen voor het Rad van Avontuur, voor koffie, 

wafels, pannenkoeken, bloemen, streekproducten en nog veel meer. En…. 

binnenkort worden huis aan huis de loten verkocht voor de grote verloting, 

waarbij prachtige prijzen zijn te winnen. Wij hebben er weer zin in, jij ook? 

Namens Stichting Rommelmarkt Arkel,  

 

Ella, Jan, Adrie, Peter en Ilona   

                             

Zaterdag 22 april  

van 9.30 tot 14.00 uur 

Rommelmarkt 2.0 Arkel -  

iets om naar uit te kijken! 
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Fancy fair kraam – wie helpt mee? 
 

De voorbereidingen voor de jaarlijkse Rommelmarkt zijn in volle gang. 

Kramen vol artikelen die een tweede bestemming krijgen. 

Op deze Rommelmarkt ook de inmiddels traditionele Fancy Fair kraam met 

kruidkoeken, wijn, snoepjes voor de kinderen en allerlei ander lekkers.  

 

Wilt u meehelpen om deze kraam te bevoorraden? Bakt u overheerlijke 

cake, boterkoek, appeltaart, koekjes, speculaas of 

anders lekkers? Maakt u jam of compotes? Of heeft u 

andere suggesties om deze kraam met lekkers te 

vullen? Ik ben benieuwd….. 

 

Wij verkopen uw huisgemaakte lekkernijen graag! 

Neem contact op met Joke Selhorst, 06-423 20 374 of 

mail naar joke@selhorst.eu. 

Alvast hartelijk dank! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:joke@selhorst.eu.
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De kerk in het midden (deel 13) 
 
Omstreeks 1675 werd de Arkelse kerk door brand getroffen. 

Geld voor wederopbouw was er niet. In de notulen van de 

kerkenraad uit 1677 is een brief opgenomen die als volgt 

begint: “Wij ondergetekenden, Schout, Kerkeraad en 

Kerkmeesters tot Arkel getuigen met desen, hoe onse 

Kerkehuise op bijsondere wijse door de hand des Heeren is aangetast, want 

sijnde eenige jaren geleden afgebrand, uitgesonderd het koor (het kleine 

deel van de kerk waar eerder het hoofdaltaar stond), in welke engte en 

benauwte tegenwoordig den dienst wordt gedaan…”  

Het was een moeilijke tijd: “Tijt van oorlog, in welke tijd ons dorp veel heeft 

geleden”. De hele streek was onder water gezet, door het bewust 

doorsteken van dijken, huizen waren platgebrand, goederen waren geroofd. 

In die ellendige tijd zal er geen geld geweest zijn om de kerk te 

onderhouden en helemaal niet om de eerdere, grote parochiekerk te 

herbouwen. Het koor werd omgebouwd tot kerk. 

Tot 1852 zou de Arkelse gemeenschap in dit sterk verkleinde kerkje 

bijeenkomen. Al in 1845 was het zo bouwvallig, dat bijeenkomen in dit 

gebouw eigenlijk niet meer verantwoord was. In een brief van de 

kerkenraad aan het Provinciaal College van Toezicht staat: “Geene 

gedeeltelijke herstelling van het oude kerkgebouw wordt mogelijk geacht. 

Het dak is geheel vergaan en bij sterken wind dreigt gevaar van instorting, 

terwijl de muren op verschillende plaatsen zijn gescheurd en ontzet.” 

Herstel of nieuwbouw kon niet uit eigen middelen worden betaald. De 

commissaris van de Koning kwam in 1851 poolshoogte nemen en hij drong 

aan op nieuwbouw. In 1852 werd aan de Arkelse architect Gerrit van 

Haarlem opdracht verstrekt voor het maken van tekeningen, bestek en 

begroting voor een nieuwe kerk. 

 

Arie de Bruin, 

lid Historische Vereniging Arkel en Rietveld 
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Concerten in de Koepelkerk 
 

Het concertseizoen nadert al weer zijn einde. We hebben nog twee 

concerten te gaan, die elk een eigen karakter zullen hebben. 

 

Op 18 maart zijn Niels de Klerk 

en Bruno Alonso te gast in de 

Koepelkerk. Zij spelen 

respectievelijk orgel/piano en 

saxofoon. Een niet voor de 

hand liggende combinatie, 

maar ze concerteren vaker 

samen, dus die uitdaging 

kennen ze. Als luisteraar 

misschien wel spannend en zeker interessant. Niels en Bruno zijn nog jonge 

professionele musici, een mooi contrast met de heren van het Kromme Rijn 

Fluitkwartet. Maar leeftijd zegt niets over muzikaliteit en kwaliteit, zoals u 

zult horen. 

 

Het laatste concert in de serie is, in tegenstelling tot wat eerder is gemeld, 

op zaterdag 13 mei  (de dag voor Moederdag). Dan spelen vier dames, allen 

lid van Het Orkest van Utrecht. Dit strijkkwartet zal nog aangevuld worden 

door een mannelijke cellist. Voor de informatie over het programma verwijs 

ik u naar de wekelijkse KoepelBrief. 

 

Alle concerten beginnen standaard om 15.30 uur en ze duren ongeveer een 

uur. Na afloop is er in het Huis voor Iedereen gelegenheid om met elkaar en 

met de musici na te praten onder het genot van een consumptie.  

De toegang voor de concerten is gratis, maar na afloop wordt een financiële 

bijdrage zeer op prijs gesteld, want behalve de zon is er maar weinig gratis. 

 

Voor wie voor het eerst komt: parkeren kan op de parkeerplaats van de  
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begraafplaats in Arkel. Voor de routeplanner: toets in Onderweg 28b in 

Arkel. Recht tegenover dit huis is de ingang van de parkeerplaats. 

Intussen zijn we bezig met het invullen van een vierde seizoen. Daarover 

meer in een volgend nummer van KoepelNieuws. 

 

Herman Meinhardt 

 

 

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 de streek waar je vandaan komt.  

Neem dit mee en schotel het elkaar voor. Zo proeven we elkaars gerechten 

en ontdekken nieuwe smaken.  

We organiseren de 

Wereldmaaltijd in het Huis 

voor Iedereen op zaterdag  

6 mei 2023, aanvang 18.00 

uur. 

Statushouders en Nieuwe 

Nederlanders worden 

hiervoor persoonlijk 

uitgenodigd. 

 

U kunt zich aanmelden bij Wil Verhaar (06-4555 2779) of Jan Sterk  

(0183-563500). U bent van harte welkom,  

 

namens de Werkgroep Pastoraat,  

Wil Verhaar en Jan Sterk 
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Agenda overige activiteiten  

 
Elke eerste dinsdag van de maand, inloopochtend vanaf 10.00 uur, 
Huis voor Iedereen.  
 
 

16 maart 2023 Seniorenkring, 
aanvang 10.00 uur, Huis voor Iedereen 

 
18 maart 2023 Concert in Koepelkerk, aanvang 15.30 uur 
 
28 maart 2023 Kerkenraadsvergadering 

aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen 
 
20 april 2023 Seniorenkring, 

aanvang 10.00 uur, Huis voor Iedereen 
 
22 april 2023 Rommelmarkt 2.0 van 9.30 – 14.00 uur 
 

25 april 2023 Kerkenraadsvergadering 
aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen 

 
 6 mei 2023 Wereldmaaltijd,  

aanvang 18.00 uur, Huis voor Iedereen 
 
13 mei 2023 Concert in Koepelkerk, aanvang 15.30 uur 
 

23 mei 2023 Kerkenraadsvergadering 
aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen 

 
 

KoepelKids (crèche en kindernevendienst) 
 

Kinderen zijn van harte welkom in de Koepelkerk! Elke eerste zondag van de 

maand zal er een KoepelKids-uurtje georganiseerd worden. De kinderen 

mogen dan tussen 10.00 - 11.00 uur naar het Huis voor Iedereen komen.  
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Daar luisteren we naar een verhaal, zingen we liedjes en/of is er een 

creatieve activiteit. Ouders mogen hun kinderen brengen en weer ophalen 

en natuurlijk is er de mogelijkheid om de kerkdienst bezoeken. Na afloop is 

er tijd voor koffie/thee/limonade als daar behoefte aan is.  

Naast deze vaste uurtjes plannen we (indien mogelijk) bij speciale diensten 

ook een moment voor de kinderen in. Hiervoor zal dan een speciale 

uitnodiging komen. Wil je ook op de hoogte 

gehouden worden voor activiteiten voor de 

kinderen? Stuur dan een mail met je naam naar 

kids@koepelkerkarkel.nl en we zullen een 

uitnodiging sturen als er iets leuks gepland staat. 

 

Willen jullie gebruik maken van de crèche, dan horen we dat graag van 

tevoren. Dit kan door contact op te nemen met Patricia van de Giessen-Zoer 

(06-40214771 of mail naar patriciavandegiessen@gmail.com).  

Hopelijk tot snel! 

Patricia van de Giessen-Zoer 

 
 

Van de Redactie 
 
De kopij per e-mail voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag  
3 mei 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 16 mei 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 9 juli 2023. 
 

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

 
 
 
 
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. 

 

 

 

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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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 

 

 

 

 

 

          Van Daalen Bouw  

           en Ontwikkeling 
 

 
- 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 

 

 

 

  

                   ???? 

 
 

Hier kan uw 

 advertentie staan 

 

 
  

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  

 
 

www.vantoeradvies.nl 

06-18680957 
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- 561277 

 

 

 

 

 

 

John van der Put 

schilderwerken 

 
              Voor al uw schilderwerk! 
      jhwvanderputschilderwerken.nl 

           06-52014034 

 
 
 

-  
 

  0183 

 

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

