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Nieuwsbrief 2020-15 

 

Hervormde Gemeente  
Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost 

    

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vanuit de Quikerie 
Op weg naar Laag-Soeren zag ik enkele vlaggen 

wapperen. Dat kon ik eigenlijk niet helemaal 

plaatsen.  Gelukkig maakte Radio 1 mij wijzer:  

12 mei - de geboortedag van Florence Nightingale 

in 1820 - is de dag van de verpleging, of moderner 
gezegd de dag van de zorg.  

Aan deze dame die als eerste pleitte voor rust, 

regelmaat, reinheid en registratie (van ziektes en 
zieken) heeft de zorg veel te danken. 

Thuisgekomen ben ik helaas vergeten om onze vlag 

op te hangen, hoewel die nog niet opgeruimd was 

na 4 en 5 mei. Maar tegen u wil ik best zeggen: 

"Chapeau voor alle zorgmedewerkers".  

 
 

In Trouw kan ik regelmatig een inspirerende zin of 

persoonlijke leefregel lezen van een bekende 

Nederlander (m/v). Deze rubriek is gestart in 

Coronatijd en geeft echt input. 

Op 11 mei las ik wat Rikkert Zuiderveen (van het 

duo "Elly en Rikkert") nu troost. Hij schoof het 

beeld van "de koorddanser" naar voren.  Wij 

mensen zijn vanaf Maart te vergelijken met deze 

danser die altijd een afstand heeft van mensen, 
zich enorm moet focussen op dat wat voor hem ligt 

en steeds in balans moet proberen blijven. 

Nog mooier vond ik zijn beschrijving van ons leven 

na dit leven: hij wacht op "de grote omhelzing". 

Wie de ontmoeting met God zo noemt gaat bijna 
aftellen. 

 

Via "Microsoft teams" heb ik weer vergaderd met 

mijn collega's. We zien elkaar dan in beeld 
(inclusief woest kapsel) achter de computer en 

soms horen we elkaar alleen als het beeld even 

weigert te komen.  

Toch is het goed samen de dingen van de dag te 

delen en vooruit te kijken naar wat het kerkelijk 

werk gaat brengen vanaf 1 juli. Met elkaar vroegen 

we ons af als je niet mag zingen en op afstand moet 

zitten met bovendien niet eens alle gemeenteleden 

of dat nog wel een "een viering" is of als een viering 
voelt.  Plannen maken is moeilijk met zoveel 

vraagtekens. Daarom vergaderen we 2 juni verder.         

 

Vieringen 

Elke zondag wordt er een dienst gehouden om 

10.00 uur. Vaak vanuit de Ontmoetingskerk en op 

elke woensdag om 20.30 uur een vesper, die bij 

toerbeurt vanuit de Ontmoetingskerk of de Grote 

kerk te Velp wordt uitgezonden. 

 

A.s. zondag 17 mei april gaat ds. Gert Jansen voor 
in de viering die wordt uitgezonden vanuit de 

Ontmoetingskerk. De dienst begint om 10.00 uur.  

In deze dienst zullen ook filmpjes met liederen 

worden getoond die zijn ingezongen door groepjes 
gemeenteleden van de 3 betrokken gemeentes. 

Ook in de Spankerense kerk hebben we opnames 

gemaakt voor 2 liederen. Om deze dienst te 

bekijken kunt u vanaf 9.45 uur op deze link klikken:  

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-

Protestantse-gemeente-te-Dieren 

 

Op woensdag 20 mei wordt er een Oecumenisch 

avondgebed uitgezonden vanuit de Grote kerk in 

Velp. In deze vesper, die om 20.30 uur begint, gaat 

 
 

 

herv.gemeentespankeren@ziggo.nl 

https://spankeren.protestantsekerk.net 
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ds. Brans voor. Om deze vesper te bekijken kunt u 

op deze link klikken:  

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1252-Kerk-TV-

Protestantse-Gemeente-te-Velp 

 

 

 
 

 

Bloemengroet 
Komende week zullen er bloemen worden bezorgd 

bij Marco de Jong, de man van Tinie Aalders 

(Vogelplantsoen, Dieren) als groet van de 
gemeente en als teken van meeleven. 

 

 
 
Vouwt u mee? 
Ds. Ort en ds. Quik roepen u op tot het maken van 

duiven voor de eredienst van zondagmorgen 31 
mei zodat zij in de Pinksterdienst “ze zien vliegen”. 

In nieuwsbrief 14 kunt u de links naar de 

bouwtekeningen vinden en in de bijlage bij deze 

mail treft u ook nog een bouwtekening aan. 

Het eindresultaat ziet er als volgt uit: 

 
De gevouwen exemplaren kunnen vrijdagmorgen 

29 mei worden ingeleverd bij “de Drukkerij” in de 
Ontmoetingskerk te Dieren tussen 9.00-12.00 uur. 

 

 
 

Verjaardagsontmoetingen vervallen 
Op 3 juli is er weer een verjaardagontmoeting 
gepland voor 75 plussers in de Kerkhorst. Ondanks 

dat er steeds meer versoepelingen van de Corona-
regels komen lijkt het de kerkenraad toch beter om 

deze bijeenkomst niet door te laten gaan. Vanwege 

de kwetsbaarheid van deze groep mensen is het 
goed om  geen onnodige risico’s te nemen. Later 

zal bepaald worden hoe het gaat met de 

bijeenkomsten na de zomervakantie. 

 

Hulp in de digitale wereld 
Wat voor de één gesneden koek is met computers 

en op digitaal gebied en is voor de ander soms een 

doolhof en een nachtmerrie. Zo kunnen we ons 

indenken dat er nog verschillende mensen zijn die 
problemen hebben om de nieuwsbrief te openen 

op de computer. Helaas zien deze betrokkenen dan 

ook niet dit berichtje én daarom een dringende 

oproep aan iedereen die vermoedt dat sommige 

mensen een probleem hebben, om dat even aan 

ons te melden. We kunnen dan samen kijken of en 

hoe we betrokkenen kunnen helpen. 

 

Evt. problemen gelden niet alleen voor de 

nieuwsbrief maar evt. ook voor het bekijken van de 

online kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl.  

Mocht u niet weten hoe dat werkt, maar u wilt de 

kerkdiensten wel graag volgen, bel dan even met 

Fred Haandrikman (06-21 59 55 29) en u wordt 
hierbij geholpen. 

 

Nieuwsbrief ook op papier beschikbaar 
Omdat niet iedereen een computer heeft kan het 
zijn dat bepaalde mensen de nieuwsbrief niet zien. 

Dat is natuurlijk jammer, want we willen graag 
iedereen op de hoogte brengen van alle wetens-

waardigheden. Vanuit onze ledenadministratie 
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hebben we onderzocht van wie, van de (actieve) 

leden, we geen e-mailadres hebben. Deze mensen 

krijgen eenmalig een papieren versie van de 

nieuwsbrief in de bus.  

Als men deze papieren versie graag wil blijven 

ontvangen, dan kan men zich aanmelden bij Fred 

Haandrikman of Ds. Quik (zie onderstaande 

telefoonnummers) en zij zorgen ervoor dat u de 

nieuwsbrief kunt blijven lezen. 

Als u bereid bent om wekelijks bij iemand een 

papieren versie van de nieuwsbrief in de bus te 

doen, meldt u zich dan even aan. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ds. J.B. Quik-Verweij 

Fred Haandrikman 

 

Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O 

Tel. Ds. J.B. Quik-Verweij: 0575-56 77 78 

E-mail: dominee@quik-verweij.nl 

Tel. Fred Haandrikman: 06-21 59 55 29 

E-mail: herv.gemeentespankeren@ziggo.nl 

 

 

 

 

 

Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van nieuwsbrieven e.d. kunt u dit melden via e-mail: 

herv.gemeentespankeren@ziggo.nl 
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