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Nieuwsbrief 2020-19 

 

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

    

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Roept uit aan alle stranden, 

verbreidt van oord tot oord, 

verkondigd alle landen, 

het Evangelie Woord. 

 

Roept uit de Heer der Heeren 

als aller volk’ren vriend! 

De volk’ren moeten leren 

wat tot hun vrede dient. 

 

Verbreekt de vreemde altaren 

en bouwt des Heren huis, 

de wereld moet zich scharen, 

zich scharen om het kruis. 

 

De dooven moeten horen, 

de onkundigen verstaan, 

de blinden ’t heillicht gloren, 

de kreup’len leren gaan. 

 

De treurenden vergeten, 

hun leed en droefenis 

en al wat arm is weten 

dat daar een Heiland is. 

 

Roept uit aan alle stranden, 

verbeidt van oord tot oord. 

Verkondigt alle landen, 

het Evangelie Woord. 

 

(dominee-dichter Nicolaas Beets; A.D 1905) 

 

Vanuit de Quikerie 
Nà Pinksteren hebben we een missie: we mogen 

getuigen van Hem die ons draagt en coacht. 

Ja, het is goed niet te zuinig te zijn met het verhaal 

dat gaat over Jezus. Het is goed dit te delen 

met vrienden en met allen die je weg kruisen. 

Ik hoop dat u dit zonder gene weer durft op te 
pakken. 

EO-presentator Kefah Allush (o.a. van het 
programma “De kist) getuigt ook graag en niet op 

een verkeerde manier. In zijn nieuwe programma 

“Jezus van Nazareth verovert de wereld” (vanaf 9 
juni 4x op NPO2 - 20:45 uur, EO) bekijkt hij waarom 

de boodschap van de opgestane Heer 2000 jaar 
geleden zo’n succes werd en het christendom  

zich ging verspreiden. Voor u misschien een stukje 

kerkgeschiedenis, maar misschien ook net het zetje 

in de rug om ook open te zijn over uw geloof met 

derden. “Wat voor ons de moeite waard is, wil je 

toch delen” zei ik in mijn preek afgelopen zondag: 

een mooie challenge (=uitdaging) voor u en voor 

mij! 

 

Zo langzamerhand komen we als Gelderlanders 
weer iets meer buiten de deur. Ik hoorde dat de 

tehuizen de deur weer op een kier hebben gezet 

voor één vaste bezoeker (2x) per week. 

Dat is nog een zeer bescheiden contact, maar zeker 

heel erg welkom bij alle bewoners en hun familie. 

Daarom rijdt er nu ook een veilige “Babbelbus” in 

de regio: de bedenker Tim van Heugden biedt  

een unieke bus  met twee gescheiden 

compartimenten aan.  Via de vooringang van de bus 

komt een groep of bezoeker binnen en neemt 
plaats. Via de achteringang van de bus neemt de 

tweede groep of duo plaats.  

Via het plexiglas en microfoons tussen beide 

gedeeltes kan er veilig worden bijgepraat. Ik vond 
het een vondst! 

Nu nog ontdekken welke route deze “Babbelbus” 

rijdt én wanneer ze misschien in Spankeren of Laag- 
Soeren arriveert. 

 

Afgelopen week heb ik ook het huisbezoek weer 

opgepakt. Het lukte om 1  ½ meter afstand te 
bewaren, zowel binnen als buiten. 

Het was ook fijn van aangezicht tot aangezicht te 

spreken. Ik hoorde meteen hoe enkele van u de 

online-diensten ervaren. 

 
 

 

herv.gemeentespankeren@ziggo.nl 

https://spankeren.protestantsekerk.net 

 



Pagina 2 van 4 

Sommige gemeenteleden vinden de koffie bij de 

preek een aangename combi. Andere gemeente-

leden melden dat ze thuis geconcentreerder 

kunnen zijn dan in de kerk. De afleiding van de 
buurman of buurvrouw in de kerk valt immers 

helemaal weg. Maar diezelfde buren worden ook 

gemist voor de kerkelijke “koetjes en kalfjes”. Dus 
zoals Cruijff zei: elk voordeel heb z’n nadeel.  

Tot slot: wie een huisbezoek wil afspreken kan mij 

natuurlijk (ook) bellen: 0575-567778 

 

Enkele tuintjes mocht ik weer bewonderen. En 

volgens mij zijn de meeste achtertuinen en/of 

voortuinen, dankzij het Corona virus, mooier dan 

ooit. Wie niet van huis mag/gaat, kan immers leuk 

tuinieren om een frisse neus te halen. Ook wij zij 
groots bezig rondom “de Quikerie”: een schutting is 

in de achtertuin geplaatst en een tuinhuis volgt te 

zijner tijd: zo kunnen wij ook in “Hintergarten” 

vakantie vieren. We duimen voor Hollandse zon in 

Augustus.  

 

 
 

Onderstaande foto heb ik recent genomen: wie 

denkt te weten wiens tuin dit is mag het melden. 

Een kleinigheid wacht op u😊   

 
 

 

Via Boca Kaarsen Groep krijgen wij altijd een folder 
waarin het aanbod van paaskaarsen en kerkelijke 

kaarsen wordt geduid: ze venten hun assortiment, 

recent nog aangevuld met een Corona-kaars, dat is 
een kaars met de heilige Corona erop.  

Deze week was de hosti-tang in de aanbieding en 

werd er tegelijkertijd reclame gemaakt voor 
mondmaskers voor voorgangers. Ik zag 

herbruikbare maskers in de liturgische kleuren 

paars, rood, groen en wit en zelfs maskers met 

opdruk.  

U snap vast wel waarom ik blij verrast was met het 

door Atelier Slabbinck, in de strijd tegen het COVID-

19 virus ontwikkelde, masker met logo van een duif.  
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Bloemengroet 
Komende week zullen er, als groet van de 

gemeente, bloemen worden bezorgd bij mevr.  

M. Bakker (Esdoornhof, Dieren Noord-Oost).  

 

 

Erediensten - Internetvieringen 

Vorige week zondag hebben we een “Spankerense” 
dienst gehad vanuit de Ontmoetingskerk. Het was 

fijn om deze dienst zo met elkaar te mogen 

voorbereiden en uitvoeren. Het begin ging, door 
een technische (internet) storing, wat anders dan 

de bedoeling was, maar gelukkig kwam alles 
uiteindelijk toch weer goed. Mocht u de uitzending 

niet hebben kunnen zien, dan kunt u deze alsnog 

bekijken door op onderstaand link te klikken. 

 

 A.s. zondag 14 juni zal Ds. Gert Jansen voorgaan 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 

 

 
 

Zingen in Nederlandse Gebarentaal 
In de planning, die we maakten voor corona, stond 

voor volgend weekend het Theaterweekend op het 

programma. Onder de huidige omstandigheden kan 

dat natuurlijk niet doorgaan. Toch zullen we naar 

theater kunnen kijken. En we kunnen zingen! Op de 

website van de protestantse gemeente Dieren staat 

een filmpje van Evelien Spaander waarin ze ons leert 

om het refrein van ‘Ken je dit verhaal’ in Nederlandse 

Gebarentaal te zingen. Uiteraard komt dit tijdens de 

dienst terug! Oefent u mee? Wanneer het gelukt is, 

ben ik erg benieuwd naar uw resultaat. Stuurt u een 

app of mail met een filmpje? Dat kan naar  

Jantine Groenewold, 06 1664 2291 of 

jantinegroenewold@pkndieren.nl. 

 

 

Lievelingslied database 
In de vorige nummer van hetkerkblad van Dieren 

(Kerknieuws) schreef ik over muziek in de kerk en 

welke liederen mij bijzonder aanspreken. Naar 

aanleiding hiervan en omdat we graag meer mensen 

tijdens de kerkdienst in beeld willen brengen, zetten 

we een database op. Hierin verzamelen we uw 

lievelingsliederen. Wanneer uw lied dan gezongen 

gaat worden tijdens de online kerkdienst, kan u in de 

week voorafgaand gevraagd worden om een kort 

filmpje op te nemen, waarin u uitlegt wat dit 

specifieke lied voor u betekent. Als dit opnemen niet 

lukt, kunt u dit aangeven. Dan vragen we iemand om 

bij u langs te komen om, op gepaste afstand, het 

filmpje op te nemen. 

Mailt u mij uw voorkeur? Ik ben benieuwd! 

 

Jantine Groenewold 

jantinegroenewold@pkndieren.nl 

 

 

Open kerk 
Op vrijdagmiddag 12 juni en de 2 vrijdagen daarop 

zijn zowel de Petruskerk als de Boskapel weer even 

een “open kerk”.  

Het is mogelijk om een kaarsje te branden, even stil te 

zijn of eventueel een verhaal te delen. De corona-

regels worden natuurlijk nageleefd en de 

gastvrouwen heten u graag welkom: 

 

Boskapel (Eerbeekseweg 3, Laag-Soeren)              

14:00 uur - 15:00 uur 

Petruskerk (Kerkweg 2, Spankeren)                         

15:30 uur - 16:30 uur 

 

Telefoon pastoraat 
15 maart jl. was de laatst gehouden viering in de 

Petruskerk. Niemand kon vermoeden hoelang de 
kerken gesloten moesten blijven. Ds. Quik stelde het 

pastorale team meteen voor de 75+ leden en 

anderen regelmatig op te bellen nu kerkgang 

en bezoekwerk voorlopig niet mogelijk was. En zo 

geschiedde. Deze contacten blijken gewaardeerd 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
mailto:jantinegroenewold@pkndieren.nl
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te worden. Er is een zekere vertrouwdheid met 

elkaar ontstaan en dat vinden we, ook als pastoraal 

team, zeer waardevol. Intussen hopen wij dat de 

kerken spoedig weer bezocht kunnen worden.  

Daar zijn de meesten van ons wel aan toe. Tot 

zolang blijven we gewoon doorgaan tot ook 

bezoekwerk weer is toegestaan.  

Dus houd vol, heb lief!  

Met een vriendelijke groet,  

 

Janneken Kaal-van den Houten 

 

 
 

De kerk schatrijk? 
De laatste dagen staan de financiële reserves die de 

kerken hebben nogal in de belangstelling van de 

kranten. De kerken hebben veel vermogen maar 
weinig jaarlijkese inkomens. De vraag is wat je met 

dit vermogenmoet doen. Kun je het niet delen met 

kerken die grote tekorten hebben. De meningen zijn 

verdeeld, maar de maker  van onderstaande 

cartoon heeft al een mooie oplossing bedacht want 
‘als je geen gelovigen hebt maar wel geld, dan moet 

je toch wat”. 

 

 

 

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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