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Nieuwsbrief 2020-17 

 

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

    

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pinksteren 
 

 
 

O Pinksterdag, paasfeest in ’t goud 

God heeft ons niet verlaten; 

Zijn Geest getuigt zeventigvoud, 

brengt ons in alle staten. 

 

O hemelvuur, stormende kracht 

als duif hier neergestreken, 

brand ons vooruit door diepe nacht, 

de aarde tot een teken. 

 

O Trooster lief, berg ons in U, 

wij waren haast verloren: 

waar blijft de hoop als wij niet nu 

uit U worden herboren? 

 

Vanuit de Quikerie 
Elf weken leven we nu in Carona-tijd. Het “nieuwe” 
normaal krijg steeds meer vorm.  

Na geduldig binnen zitten en binnen blijven, groeide 

het verlangen naar buiten.  

En dat verlangen groeide zelfs uit naar “snakken” en 

naar “popelen”. Kortom: de intelligente lockdown is 

zeker nuttig geweest, maar de versoepeling geeft 
ons als mens perspectief, lucht ons op en laat ons 

uitkijken naar inspirerende ontmoetingen. Niet voor 

niets ontstonden de woorden “huidhonger” en 
“kerkhonger”. Wat betreft de kerkgang: dat is 

allemaal best wel spannend.  

Als je hoort dat kerken in Duitsland alweer sinds 
Mei open zijn,  gemeenteleden weer samenkomen 

én dat daaruit nu toch besmettingen zijn 

voortgekomen, ben ik weer flink op mijn hoede.  

Tja, wat is wijs voor ons? Wat is wijs voor ons in de 

Petruskerk en Boskapel? Ik zie u graag maar niet 

tegen elke prijs. Misschien moeten we gewoon gaan 
doen wat er vroeger gebeurde voordat er kerken 

waren: redes in het open veld! Dus: de gebouwen 

de gebouwen laten en deze zomer buiten kerken. 
Doet u mee met deze hagenpreken? 

 

 
Wie zin heeft in een uitje kan zijn heil zoeken in een 

mooie natuurschoon. Ik las over het Amsterdamse 
Bos, over de Utrechtse heuvelrug, over de Loonse- 

en Drunense duinen, over Maasduinen en over 

Twiske Waterland. Voor mij is dat allemaal toch te 
ver weg. De tip van de bossen achter het Loo 

(Apeldoorn) lijkt mij wel wat. U hoort of leest wel 
wat ik met die tip ga doen.  

Misschien leuk om tijdens mijn zomervakantie op te 

pakken: onbekend terrein daagt altijd uit! Over 

uitdagingen gesproken: op 6 juni mogen we binnen 
Amsterdam Judith helpen verhuizen. 

 
 

 

herv.gemeentespankeren@ziggo.nl 

https://spankeren.protestantsekerk.net 
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Slechts vier maanden verbleef ze aan de 

Marowijnestraat. Ik hoop dat ze nu meer huis-geluk 

heeft.   

 

Inmiddels weet ik dat voor veel jongeren 4 juni een 

bijzondere dag is: op die dag mag er gevlagd 
worden met tas voor- en door de 

eindexamenkandidaten. Kortom: als u een vlag ziet 
wapperen, reageer dan gelijk.  

Een beetje burgerlijk ongehoorzaam zeg ik: “toeter 

maar” bij de voordeur. Deze bijzondere groep heeft 

best wat vrolijke aandacht verdiend. Of – bij gebrek 
aan auto – “post sturen” wordt ook gewaardeerd en 

is bovendien ook veilig. 

Bij deze HARTELIJKE FELICITATIES vanuit de 
kerkenraad voor alle geslaagde jongedames en 

jongeheren. Succes met het vervolg traject.  

 
 

Heel wat lijstjes zijn ontstaan om thuisblijvers te 

plezieren. Ik kwam een lijstje met Corona-muziek-

hits tegen. Dat zorgde bij mij voor een grote 
glimlach: “Vluchten kan niet meer” (Frans Halsema), 

“Let it be” (Aretha Franklin), “Roller coaster” (Danny 

Vera), “We shall overcome (Pete Seeger), “Here 
comes the sun (The Beatles), “Million years ago” 

(Adele), “Kijk omhoog” (Nick en Simon) en 

“Stronger” (Sugarbabes). Wie deze liedjes niet 
allemaal kent of spontaan kan meezingen ziet aan 

de titels wel waarom ze juist nu geliefd zijn. 

 

Dominee Gert Jansen liet een kwartet zangers (m/v) 
zingen in de Petruskerk: ons filmpje werd ingeblikt 

en kwam op 17 mei online bij hem in de dienst.  
Op 7 juni is de Boskapel (=’t kerkje) aan de beurt. 

Wie kerkhonger heeft moet echt even kijken op 

https://kerkdienstgemist.nl .  

De opname is al gemaakt (zie onderstaande foto) en 

we hopen dat u op de eerste zondag van Juni van 

onze meerstemmigheid geniet.  

Het is leuk om te merken dat organist Dick 

Goedhart het spelen nog niet is verleerd, net zoals 

zijn kompaan Ronald Brons.  

 

 
  

God houdt van de mens 

God houdt van de mens. God houdt van de wereld. 

Niet van de ideale mens, maar van de mens zoals hij 

is, niet van de ideale wereld, maar van de werkelijke 
wereld.  

(Uitspraak van Dietrich Bonhoeffer) 

 

 

Bloemengroet 
Komende week zullen er, als groet van de 

gemeente, bloemen worden bezorgd bij Romy 
Breedveld op de Jutberg te Laag Soeren. Zij werd als 

tiener vorig jaar met Pinksteren gedoopt in de 

Boskapel en we denken hier met plezier aan terug. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
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Internetvieringen 

A.s. zondag 31 mei april is het Pinksteren en gaan 

Ds. Joke Quik-Verweij en  Ds. Frans Ort voor in de 

viering die wordt uitgezonden vanuit de 
Ontmoetingskerk in Dieren. De dienst begint om 

10.00 uur. Om deze dienst te bekijken kunt u vanaf 

9.45 uur op deze link klikken:  

 

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

Protestantse-gemeente-te-Dieren 

 

De wekelijkse Oecumenische avondgebeden die in 

de Coronatijd, elke woensdagavond werden  

uitgezonden vanuit de Ontmoetingskerk in Dieren 

of de Grote kerk in Velp, zullen na Pinksteren 

komen te vervallen, omdat de belangstelling 

daarvoor sterk was teruggelopen .  

 

 
 

Vouwt u mee? 
Voor de laatste keer roepen Ds. Ort en ds. Quik 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. 

De gevouwen exemplaren kunnen vrijdagmorgen 29 

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

 

 
 

Symbolisch Bloemschikken 
In de laatste zondagen van de Veertigdagentijd en 

tussen Pasen en Pinksteren stonden er symbolische 

schikkingen in de Ontmoetingskerk in Dieren. Het was 

mooi dat dit snel en effectief is opgepakt door zowel 

de werkgroep van PG Dieren en als die van onze 

gemeente. De afstemming en samenwerking verliep 

heel prettig. Bovendien werden de symbolische 

schikkingen gewaardeerd door de bezoekers van 

www.kerkdienstgemist.nl 

Automatisch blik je weleens terug naar de tijd van 

voor de corona-uitbraak. Wat was het fijn om na het 

voorgesprek met de voltallige werkgroep van onze 

gemeente in tweetallen de schikking te verzorgen in 

de kerk in Spankeren of Laag-Soeren. Zelf bewaar ik 

hele goede herinneringen aan de gesprekken in de 

kerk en dat werd zichtbaar in de schikking! Het ging 

verder dat het uitvoeren van een beschrijving uit een 

brochure of hetgeen door anderen werd aangereikt. 

Het kreeg diepgang!  

En na afloop van de kerkdienst werd daarop 

gereflecteerd en ontstond er soms spontaan een 

gesprek over de betreffende schikking en de 

meerwaarde daarvan!  

 

Zomaar wat gedachten na verschillende ervaringen 

rond het symbolisch bloemschikken in de afgelopen 

periode. Bijgaand een foto van de laatste schikking op 

15 maart jl. voordat de kerk ‘op slot’ ging.  

 

 

Met hartelijke groet, 

Bretta van Middelkoop-Slijkhuis 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
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De Ik-Buurt-Mee bank 
Door de coronacrisis lijkt het al heel lang geleden dat 

alle huishoudens binnen de gemeente Rheden een 

cheque van € 7.50 kregen. Alle inwoners van de 

gemeente Rheden mochten initiatieven aandragen 

waaraan dat geld besteed kan worden. Samen met 

Cees Verburg en Ben van Middelkoop heb ik het plan 

ingediend om cheques in te zamelen voor een bank 

op ons kerkhof in Spankeren. De actie liep tot 13 april 

en op die dag was er voor een totaal bedrag van € 

500,- aan cheques en contanten binnen gekomen. 

Dat was niet helemaal het bedrag van de offerte van 

het Spankerense bedrijf Groundlevel van Frank 

Willems. Maar de ontbrekende € 42,- heeft hij 

geschonken en ook heeft hij voor gratis 

verankeringsijzers gezorgd en de bank gratis 

geplaatst. Dat laatste is maandag 25 mei gebeurd. 

 

Bij deze willen we iedereen, die cheques en geld 

geschonken heeft, hartelijk bedanken en  in het 

bijzonder Frank en Ruben Willems voor het leveren 

en plaatsen van de bank. We hopen dat veel mensen 

de bank gaan gebruiken. 

 

Mede namens Cees Verburg en Ben van Middelkoop, 

Jan Burgers 

 

 
Onder het toeziend oog van Frank en Ruben  

Willems test Cees Verburg de hoogte van de bank. 

 

Vergadering van de kerkenraad 
Vorige week heeft de kerkenraad weer vergaderd. 

Enkele leden zaten in de Kerkhorst en anderen waren 

verbonden via Meet (beeldvergaderen).  

 

Het blijft toch heel bijzonder om elkaar op deze wijze 

te ontmoeten, maar tegelijkertijd ook heel mooi dat 

dit zo kan. Want ook in de Coronatijd moeten er wel 

zaken worden besproken en besloten.  

Er is met name gesproken over de aanpassingen in 

kerkdiensten de komende tijd. Tot 1 juli doen we mee 

met de internetdiensten vanuit de Ontmoetingskerk 

en op 5 juli hebben we weer voor het eerst een eigen 

dienst in de kerk te Spankeren. 

Hoe het daarna gaat is afhankelijk van de 

ontwikkelingen. 
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Open Kerk 
De Spankerense Petruskerk en de Boskapel in Laag-

Soeren gingen nà zondag 15 maart opeens potdicht. 

In deze Coronatijd kwamen de vieringen online i.s.m. 

kerkelijk Ellecom-de Steeg en kerkelijk Dieren vanuit 

de Ontmoetings-kerk. Nu het “blijf thuis” mantra is 

verruild voor “vermijd drukte” durven we onze kerken 

weer even te openen. 

Op vrijdagmiddag 5 en 12 juni zijn zowel de 

Petruskerk als de Boskapel een “open kerk”. We zien 

u graag om een kaarsje te branden of om even stil te 

zijn en misschien uw verhaal te delen. We volgen als 

kerkteam de corona-regels en laten gedoseerd 

bezoekers toe: welkom! 

 

Boskapel (Eerbeekseweg 3, Laag-Soeren)              

14:00 uur - 15:00 uur 

Petruskerk (Kerkweg 2, Spankeren)                         

15:30 uur - 16:30 uur 

 

Kunst en cultuur in Coronatijd 

 
 

In mijn zaterdagkrant wordt regelmatig over kunst en 

cultuur geschreven: in Coronatijd is er ook het een en 

ander te melden! Nu is de blik gezet op quarantaine 

muziek met o.a. Trijntje Oosterhuis 

(zie: "Lovesteams", muziek vanuit haar huiskamer) 

maar ook "Empty Concertgebouw Session" (op 3 juni 

a.s.). Het verlangen naar clubtours wordt steeds 

benoemd maar meer word ik geattendeerd op de 

zoektocht van artiesten naar nieuwe vormen en 

techniek, een mix van live en online. Ook is 

quarantaine dichtkunst aangestipt: wist u dat sinds 18 

maart via www.coronagedicht.nl  daar al 700 

gedichten dankzij de inbreng van 300 dichters zijn te 

lezen? En recent zag ik ook quarantaine kunst via een  

heuse middenpagina: "Het komt goed? Het komt 

goed?".  De kleuren zijn van de regenboog geleend, 

de tekst is dubbel te interpreteren. Elke dag kan ik 

kiezen wat bij mijn gemoed past. 

 

 

Bericht van overlijden 
Op 20 mei j.l. is overleden mevr. Maureen Edith 

Creutzburg  Jan Ligthartlaan 4 te Laag-Soeren in de 
leeftijd van 69 jaar. De afscheidsbijeenkomst heeft 

inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. 

 

Haar levensmoto valt samen met het lied “Love, 

peace and understanding” van Mac & Katie Kissoon. 

Tijdens de afscheidsbijeenkomst is dat lied ook 

afgespeeld naast “Boeroeng Kaka Tua” van tante 
Lien, een kinderliedje uit haar Indo-jeugd. 

We leven mee met haar partner André en met haar 

zoons en de twee kleinkinderen. 

 

 
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 
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