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Nieuwsbrief 2020-20 

 

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

    

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pinksterregen  
 

Blauwe regen aan de bomen 

stralend als een waterval. 

Gouden regen pronkt met trossen 

rijkelijk in duizendtal. 

Pinkstergeest als hemelregen 

daalde overvloedig neer, 

Heil’ge Geest door God gezonden: 

rijke zegen van de Heer. 

 
(Aagje Lingen; www.gedichtensite.nl)  

zie: Handelingen 2 vers 4a 

 

Vanuit de Quikerie 

“Black lives matter” 
Een gevoelige snaar is geraakt. Racisme in het 

buitenland schudt ons ook hier in de Lage Landen 

goed wakker. Van ds. de Reuver begreep ik dat de 
PKN in 1992 openlijk stelling had genomen. Hun 

kreet was helder: “Racisme is zonde”. Met andere 

woorden: ieder mens telt voor God! Dat betekent 
dat we opnieuw alert(er) moeten zijn met wat we 

zeggen en doen. Het is goed een echt open gesprek 
te voeren met elkaar. Via ervaringsverhalen 

ontdekken we pas dat racisme nog steeds bestaat. 

Ik weet niet of “afsokkelen” van beelden uit een 

koloniaal verleden helpt en/of nodig is. Daar zet ik 
mijn vraagteken bij. 

 

eRoutes 
Opeens las ik in “Brummens Weekblad” dat in 

Brummen de Avond4daagse toch doorgaat. Mijn 

nieuwsgierigheid was meteen gewekt. Ik heb goede 

herinneringen aan het 5 & 7,5 kilometer traject.  

Natuurlijk gaat dit wandelfestijn niet live buiten 

door maar via een app. (=Avond4daagse, Home 
Edition – eRoutes). Dan moet ik nog even nadenken 

of ik mee wil doen. Voor de jeugd blijft het zeker 

leuk: medaille en beloning  hoort ook bij deze 

speciale edities van “wandelen”! Ik ben benieuwd 
of de wandelbond van Dieren dit voorbeeld gaat 

volgen. 

 

Tuinieren heeft al veel mensen (mentale) rust en 
plezier gebracht. Wij eten nu dankzij onze 

"moestuin-man" weer lekker verse sla: dat past 

prima bij een zomers menu. Naast genieten met de 

mond of buik, kan je ook genieten met de ogen. 

Soms is de oogst nà "het zaaien en maaien" zo  
grandioos mooi en rijk dat je vanzelf je handen gaat 

vouwen uit dankbaarheid. Niet voor niets kreeg ik 

deze groene (doperwten) foto opgestuurd van één 
van u. 

 

 
 

 
 

 

herv.gemeentespankeren@ziggo.nl 

https://spankeren.protestantsekerk.net 
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Bloemengroet 
Deze week zijn er, als groet van de gemeente, 

bloemen bezorgd bij de familie Thijssen aan de 

Overweg 22 te Spankeren.  
 

 

 

Erediensten - Internetvieringen 

A.s. zondag 21 juni zal Jongerenpastor Jantine 

Groenewold voorgaan in de viering die wordt 

uitgezonden vanuit de Ontmoetingskerk in Dieren. 
Het is een “Theaterdienst” in aangepaste vorm (zie 

onderstaande toelichting).  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 

 

 

 
 

Theaterdienst  
Op het originele dienstenrooster stond voor deze 

zondag een Theaterdienst gepland. Daar kunnen we 

natuurlijk een normale dienst van maken. Iedereen 

snapt dat met een groep jongeren samen zijn om een 

dienst voor te bereiden op dit moment niet kan. En 

toch gaan we kijken naar theater. Het theater van 

vorig jaar waarin het verhaal van Noach naar deze tijd 

werd gehaald. Toen waren de jongerenprotesten om 

het milieu onder de aandacht te brengen actueel. 

Vandaag zijn er ook protesten en hebben we ook 

problemen. We hebben daarom kleine aanpassingen 

gedaan. Ook is de aanloop naar het theater en de 

afronding van de dienst anders dan vorig jaar.  

Let u goed op het lied “Ken jij dit verhaal?” dat 

Evelien Spaander zal vertalen in Nederlandse 

Gebarentaal. Het refrein kunt u zelf leren met het 

filmpje dat Evelien maakte en op de website van de 

Pg Dieren te vinden is. Dit refrein zullen we de hele 

zomer samen zingen voordat we de Bijbel openen. 

Wij hopen op een fijne zondagmorgen (of als u later 

inschakelt: op een fijne dag). 

Jantine Groenewold 

 

Podcast ds. Frans Ort 
Ds. Frans Ort maakt  al enige tijd een podcast 
(geluidsopname die je op elk moment kunt 

terugluisteren via internet). Het betreft een podcast 

(onder de titel “audio-leerhuis”) van een half uur 
per uitzending. Deze wordt opgenomen in de 

Gerfkamer van de kerk van Rozendaal: naast 

verhalen, gedichten of steunwoorden wordt er 
gemusiceerd door de twee musici van Rozendaal, 

Andries van Rossem en Frank van Merwijk. Ds. Ort  

spreek hier over diverse zaken rondom Bijbel, Kunst 
en Kerk. Zo waren er uitzendingen over een “goed” 

gedicht, de Mattheüs Passie van J.S. Bach, verhalen 
van zijn eigen hand, een serie gedichten over hoe 

God verdween uit de poëzie en weer terugkeerde, 

ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de gedichten rondom 

moeders. Ze zijn alle nog te beluisteren op internet. 

De laatste twee keren wordt een serie van twee 

uitzendingen verzorgd over het thema “troost in 
woord en steen”’. Centraal staat in deze uitzen-

dingen een zestal kerkgebouwen. Het zal geen 
architectonisch relaas zijn, maar hij zal aan de hand 

van die kerken vertellen over wat de bouwers aan 

troost en vertrouwen hebben vormgegeven in de 
steen. Per kerk wordt een afsluitende troosttekst uit 

de Schriften gelezen, die in deze kerken een 

belangrijke rol speelde. Voor wie de uitzendingen 
wil naluisteren, u vindt deze op 

www.kerkomroep.nl, zoeken op Rozendaal Op deze 
manier hoopt ds. Ort “contact” te maken en te 

houden met u als luisteraar én u een hart onder de 

riem te steken in deze situatie. 

 

Open kerk 
Op vrijdagmiddag 26  juni zijn zowel de Petruskerk als 

de Boskapel weer even een uurtje “Open kerk”.  

Boskapel (Eerbeekseweg 3, Laag-Soeren)              

14:00 uur - 15:00 uur 

Petruskerk (Kerkweg 2, Spankeren)                         

15:30 uur - 16:30 uur 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10975
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In de afgelopen 3 weken zijn ze ook open geweest en 

hadden mensen de mogelijkheid om een kaarsje te 

branden, even stil te zijn of eventueel een verhaal te 

delen. Inmiddels hebben we al diverse gezichten 

mogen begroeten. De afstand voelde gelukkig niet als 

afstand. U bent van harte welkom. Wie weet tot 

ziens. 

 

 
 

Weer samen naar de kerk! 
Zoals al eerder aangekondigd gaan onze kerken 
weer langzaam een paar keer open.  

Op zondag 5 juli zullen we, voor het eerst in lange 

tijd, weer een kerkdienst in de kerk te Spankeren 
gaan houden. Op 19 juli en 30 augustus hebben we 

ook weer een dienst in Spankeren. De overige 

zondagen blijven we deelnemen aan de, inmiddels 
gebruikelijke gemeenschappelijke internetdiensten 

met Dieren. Omdat de kerk in Laag-Soeren 
aanzienlijk kleiner is, is het niet verantwoord om 

daar nu kerkdiensten te gaan houden. Ellecom 

houdt vanaf 1 juli weer eigen diensten in hun eigen 
kerk, ook met een beperkt aantal kerkgangers en 

Dieren laat ook weer mensen toe vanaf zondag 12 

juli tot een maximum van 30 personen. 

 

Om de coronagevaren zoveel mogelijk te beperken 

is er een uitgebreid “gebruiksplan” voor de kerken 

(en ook voor De Kerkhorst) gemaakt. Een volgende 
keer zullen we in deze nieuwsbrief  verder ingaan 

op de maatregelen die zijn genomen.  

 

In de dienst van 5 juli zal onze eigen predikante  

ds. Quik-Verweij voorgaan. Omdat we allemaal 

minimaal 1,5 meter uit elkaar moeten zitten is het 

aantal plaatsen beperkt tot maximaal 59. Om te 
voorkomen dat er onverwachts teveel mensen 

komen, gaan we werken met een reserverings-

systeem. Mensen uit 1 gezin mogen naast elkaar 
zitten, maar anderen niet. Het maximaal aantal 

mensen van 59 is gebaseerd op een bepaalde mix 

van echtparen en alleenstaanden. Als er meer 

alleenstaanden komen, dan daalt dus het maximaal 

aantal dat de kerkdienst kan bezoeken. omdat die 
verder uit elkaar moeten zitten. 

  

U kunt (nu al) een plaats reserveren voor deze 

diensten door te bellen naar de fam. J. Burgers 
(0313-416504). Aanmelding kan elke dag tussen 

9.00 en 18.00 uur en bij voorkeur uiterlijk tot 18:00 

uur op de zaterdag voor de dienst. Reserveringen 

kunnen ook worden gedaan door het inspreken van 

de voicemail of het sturen van een e-mail 

(jcenhburgers@ziggo.nl). Wanneer u belt krijgt u 

direct te horen of er plaats is of niet. Tip: wacht niet 

te lang met bellen om zeker te zijn van een plaats. 

Weet dat we er alles aan zullen doen om u veilig te 

laten genieten van deze erediensten.  

 

 

 

mailto:jcenhburgers@ziggo.nl
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Oma en Opa zijn in Corona tijd. 
Ben je allebei in de wolken omdat je een pracht van 

een kleindochter hebt gekregen, barst Corona los, 

heel apart, wij hadden haar ruim anderhalve maand 
niet in het echt gezien. Je krijgt wel filmpjes en 

foto’s natuurlijk, maar even lekker knuffelen was er 

niet bij, niet leuk natuurlijk. Toen werd het 

Moederdag, ik hoorde de deur open gaan, staat er 

opeens een maxi cosi voor je neus: wat een 
ontzettende verrassing. Oma moest natuurlijk even 

janken. We hebben haar even lekker geknuffeld, dat 

kan niet tegen de filmpjes en foto’s op, wat een 
heerlijkheid. Ik had het gehoopt natuurlijk, maar dit 

was het mooiste Moederdag cadeau wat ik (wij ) 

heb (ben) gekregen.  

 

Hartelijke groeten, opa Wim Jonkers en oma Anja 

Jonkers (foto: vier generaties) 

 

 
 

TV en kerk/geloof 
Elke zondag kunt u een meditatie volgen op TV op 

NPO2 (9:20 uur) gedragen door de PKN. 

Vanaf 13 juni worden personages uit Handelingen 

gevolgd op TV op NPO2 (18:00 uur). 

Een aantal zaterdagen zijn ds. Klein Kranenburg, ds. 

Blootens of ds. de Reuver in beeld en ze delen hun 

gedachten over de vrienden van Paulus.  
 

Deze serie is gemaakt via de redactie  

van “Hart en Ziel” in samenwerking met de PKN. 

 

Fotovraag 

 
 

De fotovraag van vorige week: “Van wie is deze 

tuin?” is helaas nog niet beantwoord. U krijgt een 

tweede kans. De kleinigheid blijft op u wachten 😊   

 

Messy Church on Tour - “Voor alles is een tijd” 
Op zaterdag 4 juli a.s. van 15.00 uur tot 17.30 uur 

worden er door de organisatoren van Messy Church 

activiteiten georganiseerd rond het thema  

“Voor alles is een tijd”. Hoe gaan we dit doen? Op 
verschillende locaties in Dieren is iets te beleven. 

Uiteraard doen we dit coronaproof. Dit betekent 

dat je alleen mee kunt doen, als je je hebt 

aangemeld bij Jantine Groenewold vóór woensdag 1 

juli 20.00 uur. Wanneer je je aanmeldt, krijg je 

informatie over de locatie waar je gaat beginnen. 
Kom op de fiets, we zorgen ervoor dat de ritjes die 

je maakt interessant zijn voor jong en oud.  

Wees welkom om deze nieuwe vorm van Messy 
Church uit te proberen! Geef je vóór woensdag 1 

juli 20.00 uur op bij Jantine Groenewold, 

jantinegroenewold@pkndieren.nl of 06-16642291   
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Wat te doen in Coronatijd?! 
Er zijn op dit moment grote verschillen in het land 

ten gevolge van Corona. En dan doel ik niet op 

mensen die wel of niet ziek zijn (geweest) maar op 

werkende groepen. Sommigen mochten al 

wekenlang niet meer op hun werk komen en 

konden thuis ook niets anders doen dan filmpjes 

kijken op de bank of andere leuke dingen.  
Daarnaast zijn er mensen die het nog nooit zo druk 

hebben gehad. De combinatie thuis werken en 
kinderen erbij kan heel zwaar zijn. Ook zijn er 

mensen die nu ontzettend hard en veel hebben 

moeten werken, omdat ze bijv. in de zorg zitten of 

intensief betrokken zijn bij het maken van beleid 

hoe corona te beteugelen. We hopen van harte dat 

er ook voor hen nu langzamerhand weer rustiger 
tijden mogen aankomen en dat ze op adem mogen 

komen. 
 

Steunpunt Coronahulp 
Voor alle inwoners van de gemeenten Rheden en 

Rozendaal is er een telefonisch steunpunt in 

coronatijd. U kunt hier terecht met uw hulpvraag én 

uw aanbod voor hulp en ondersteuning.  

Het Steunpunt Coronahulp brengt alle vraag en 

aanbod bij elkaar. Inwoners die extra ondersteuning 

nodig hebben óf juist hun hulp aanbieden, kunnen 

op werkdagen tussen 9.30 en 12.00 uur bellen met 

(026) 370 70 70. Het gaat dan om bijvoorbeeld hulp 
bij het boodschappen doen, de hond uitlaten of 

gewoon het maken van een praatje via de telefoon.  

 

 
 

 

 

 

 

 

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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