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Nieuwsbrief 2020-21 

 

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

    

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Ontmoeting 

Ontmoeting, zonder gezicht of gebaar. 

Ontmoeting, wie ben je, kennen wij elkaar? 

Ontmoeting met alleen onze oren en stem. 

Ontmoeting in stilte, óók dat zegt genoeg. 

Deze tijd lijkt donker maar vaak ook licht. 

Zo wordt luisteren ontmoeten  

en geeft mensen een gezicht! 

 

 

Vanuit de Quikerie 
Nu ik wat meer op huisbezoek ga/mag kijk ik met 

pastoranten terug op de afgelopen maanden en 

weken. Ieder heeft zijn of haar eigen verhaal. 

Veiligheid, voorzichtigheid, lekker thuis en 

geschonken rust zijn woorden die vaker worden 

genoemd dan angst, moeite of sociaal gemis. Er 
gingen deuren dicht maar er gingen ook deuren 

open. Daarvan getuigt het bovenstaande gedicht 

dat ik afgelopen week kreeg aangereikt. De 

dichteres woont in onze kerkelijke gemeente en ze 

stipt volgens mij aan wat vele van u hebben ervaren 
toen ontmoeten per telefoon vooral “hot” was.      

 

‘Als ik 1x op mijn fietsbel bel’ 

Nu de zomer zichtbaar is gearriveerd komt mijn fiets 

meer van stal. Ik geniet van de ritjes door het 
Gelderse landschap waar ik weer andere bloemen 

ontdek dan in de lente. De pinksterbloemen hebben 
plaatsgemaakt voor margrieten, distels, knoopjes-

kruid, korenbloemen, klavers en “pispotjes” die 

samen krekels laten zingen. En dan moeten de 
zonnebloemen nog komen!  

Op de fiets ontdek je trouwens meer dan in de auto. 

Veel boerderijen hebben nu daken vol met zonne-
panelen, er wordt her en der geschilderd en de 

grote coniferen bij de Kerkhorst zijn opeens 

verdwenen. Dat ziet er opeens echt anders uit! 

 
 

De Kerkhorst 

Vergaderen in de Kerkhorst heeft nu ook een 

Corona-touch via de Corona-opstelling. 

Als pastoraal team kwamen we nog op 12 maart 

bijeen en toen zaten we close naast elkaar. 

Op 19 juni zaten we allemaal los van elkaar: ik had 

het gevoel dat er ook een engel aanwezig was. 

 

 

 
 

 

herv.gemeentespankeren@ziggo.nl 

https://spankeren.protestantsekerk.net 
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‘Ik wil contact tussen jou en mij’ 

Sinds 15 juni bel ik een beetje minder naar u en 

ziet u mij soms voor de deur staan. Wie dat ook 

graag wenst mag dat kenbaar maken: per mail of 

per telefoon kunt u altijd een afspraak maken.  

In recente gesprekken hoorde ik hoe veel 

“vaders” in de watten zijn gelegd door grote of 

kleine kinderen of werden geëerd via mooie 

herinneringen. Tja, deze Vaderdag was ook 

anders dan anders, net zoals Moederdag. 
 

Omdenkkalender – ‘Vaderdag: je moeder bedanken 

dat ze je vader heeft gekozen!’  

Vrouwen 
Het is opeens wel de week van de vrouwen: Sigrid 
Kaag (D’66) en Mona Keijzer (CDA) willen gaan voor 

het lijsttrekkerschap. Ik ontdekte dat de katholieke 
Sigrid Kaag op 10 februari 2020 nog bij de Remon-

stranten heeft gepreekt over Micha 6. Dat vond ik 

een leuke verrassing.  

Via de nieuwe canon van Nederland  worden ook 
(meer) dames aangereikt: Trijntje, Maria van 

Bourgondië, Sara Burgerhart en Marga Klompé  

zijn nu boegbeelden van een eigen venster. Wie 

daar meer van wil weten kan kijken op: 

www.canonvannederland.nl.  

U snapt misschien wel dat ik deze wijzigingen niet 

verkeerd vind.   

 

 
 

Bloemengroet 
Deze week zijn er, als groet van de gemeente, 

bloemen bezorgd bij mevr. Ina Gerrevink-Berendsen 

aan de Larixhof te Dieren.  
 

 

Erediensten - Internetvieringen 

A.s. zondag 28 juni zal Ds. Frans Ort 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 

 

 

 
 

 

Weer samen naar de kerk! 
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.  

  

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen 

moet u vooraf, per dienst, een plaats reserveren. 

Dat komt omdat onze kerk niet zo groot is en we 1,5 
meter uit elkaar moeten blijven. Daarom kunnen er 

maximaal maar 48 mensen in de kerk. 

U kunt een plaats reserveren door  te bellen naar de 
fam. J. Burgers (0313-416504). Aanmelding kan elke 

dag tussen 9.00 en 18.00 uur en bij voorkeur 

www.canonvannederland.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
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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 naar (jcenhburgers@ziggo.nl).  
Wanneer u belt krijgt u direct te horen of er plaats 

is of niet. Wanneer er geen plaats meer is voor een 

bepaalde dienst, dan komt u automatisch op de lijst 
te staan voor de volgende dienst, tenzij u dat niet 

wilt natuurlijk. 

Om ervoor te zorgen dat iedereen zo min mogelijk 
risico’s loopt zijn er verschillende maatregelen 

genomen. De belangrijkste regels zijn dat u gezond 

moet zijn om binnen te mogen komen en dat in alle 

gevallen de afstand van 1,5 meter wordt 

gehandhaafd. Per dienst worden er 2 coördinatoren 

aan gesteld die ervoor moeten zorgen dat alles 
netjes verloopt. Bij de ingang zal worden 

gecontroleerd of u heeft gereserveerd. Ook zal 
worden gevraagd of u, of de mensen waarmee u 

samenwoont, geen corona-achtige 

ziekteverschijnselen hebben. Daarna moet u direct 
de kerk inlopen. Uw eventuele jas moet u 

meenemen de kerk in. De kerk is wat anders 

ingedeeld dan u gewend bent. Aangegeven is op 

welke stoelen men mag gaan zitten. In de kerk staat 

een 2e coördinator die u een plaats zal aanwijzen. 

Om te voorkomen dat men langs elkaar heen gaat  

lopen, loopt iedereen via de (zij-)paden naar voren 

en wordt de kerk van voren af aan gevuld. U kunt 
dus helaas niet op uw vaste plek gaan zitten. Tijdens 

de dienst mag er niet worden gezongen door de 

gemeenteleden. Ook zal er niet worden 
gecollecteerd, hoewel bij de uitgang wel een schaal 

zal staan, waar u een bijdrage in kunt doen. Een 
derde deel van de opbrengst gaat naar de Diaconie, 

een derde is voor het plaatselijke kerkenwerk in de 

eigen gemeente en een derde deel is bestemd voor 

de uitgangscollecte (wordt per dienst afgekondigd 

welk doel dat is). Na afloop van de dienst verlaat 

iedereen de kerk op gepaste afstand en de 
achterste mensen verlaten als eerste de kerk. 

Helaas mag er voorlopig nog geen koffie worden 

gedronken. 

Napraten kan niet in de hal, maar wel buiten de 
kerk (op gepaste afstand van elkaar). 

Het is vervelend dat al deze regels gelden, maar we 

willen echt voorkomen dat er besmettingen 
optreden, zoals die al eerder zijn opgetreden bij 

andere kerkdiensten waar men zicht niet aan de 

regels hield.  
We kijken uit om elkaar op 5 juli weer te mogen 

ontmoeten (en vinden het ook best spannend).   

 
Kerk in Corona opstelling 

 

Open kerk 
Al een paar keer mocht ik, samen met anderen,  

gastvrouw zijn in onze open kerken. U bent de 

volgende vrijdagen ook welkom:  

26 juni, 3 juli, 10 juli, 17 juli en 24 juli.  

Voor al deze data gelden eigen openingstijden per 

kerk: 14:00 uur – 15:00 uur (Boskapel)  en 15:30 – 

16:30 uur (Petruskerk). Het pastorale team en Ds. 

Quik zien u graag als bezoeker (m/v). 

 

 
Een rustmomentje tijdens de Open kerk 

mailto:jcenhburgers@ziggo.nl
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Gebed om ontferming 
 

Lieve God,  

 

Hier zijn we, met alles wat ons bezighoudt:  

de zorgen van ons eigen bestaan en  

die van de wereld waarin wij leven.  

Want we worden het zo beu, 

corona blijft ons dagelijks leven bepalen, 

zelfs al wordt de speelruimte groter.  

Juist nu merken we hoe lastig samen leven eigenlijk 

is: we zijn onze onbevangenheid kwijt, draaien om 
elkaar heen.  

Hoe kunnen we zo elkaar tot naaste zijn?  

We ervaren moeite en ongemak: elkaar kunnen 

ontmoeten, maar nog steeds zonder liefdevol 
aanraken,wel naar de kerk mogen, maar zo anders 

en zonder zang.  

En we dragen de last van de voorbije maanden met 

ons: sommigen werkten zo intensief en zo veel; 

anderen moesten thuis zitten, werkloos, niets te 

verdienen. Wat wacht ons nog? 

Omwille van die dubbelheid, die zorg en angst 

bidden wij: Heer ontferm U. 
 

Ds. Sophie Bloemert 

 

 

 

Fotovraag 

 

 
 

Antwoord op de fotovraag van vorige week:  
Deze prachtige plantenwand kunt u vinden bij Ans 

en Tom van Ark aan de Prinses Irenelaan te Dieren. 

De tuin bij deze familie en bij vele anderen mensen 

ziet er, mede dank zij Corona, prachtig uit. Men kan 

er nu de tijd voor nemen en als je dan toch niet met 

vakantie gaat, dan moet je er maar voor zorgen dat 
het er ‘Rundum Hause’  mooi uit ziet, zodat je daar 

kunt genieten in je vakantietijd. 
Geniet met en van elkaar. 

 

 

 

 

 

 

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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mailto:herv.gemeentespankeren@ziggo.nl
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