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Nieuwsbrief 2020-22 

 

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

    

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Uitnodiging 

 
Leven is een gave. 

Leven mogen we voluit. 

Leven is ook beheren wat is toevertrouwd. 

Leven is plooibaar, niet maakbaar. 

Leven overkomt en ontglipt ons. 

Leven is fascinerend en lastig, 

soms is het een last, 

bevraagt het ons tot op de bodem 

en weten we het niet. 

Iemand nodigt uit niet te ontkennen 

maar anders te dragen die last. 

Jezus voluit mens in de kracht van de Geest: 

Ik zal je rust en verlichting schenken 

als je in Mijn voetspoor gaat, 

Mij jezelf toevertrouwt 

dan zie je met het hart 

daar waar Ik ben met jou in je nood. 

Ontdek de kracht die ontvankelijk maakt 

voor de Liefde van elders, 

zachtmoedigheid die ontwapent, 

je deelgenoot makend van Mijn geheim: 

het kennen van de Vader. 

Alles heeft Hij Mij geschonken als Zoon voor jou 

leven met en in Mij voluit. 

In dit perspectief is niets zonder zin. 

Om deze Liefde is alles lichte last. 

(Zuster Scholastica, Arnhem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de Quikerie 
 

“Het verhaal gaat - via Mattheus” 

De komende weken is Mattheus de evangelist 
degene die de stem van Jezus met ons deelt. 

Hij heeft de meeste gelijkenissen aan papier 

toevertrouwd, ontdekte ik pas recent. Met andere 

woorden: een heuse hofleverancier van 

leerverhalen die onze Belgen zo mooi parabels 

noemen. Leest en kijkt u mee? 

 

Zondag 5 juli      Mattheus 11 : 25-30 

Zondag 12 juli   Mattheus 13 : 1-9; 18-23  

Zondag 19 juli   Mattheus 13 : 24-30; 36-43 

Zondag 26 juli   Mattheus 13 : 44-52   

  

Ellecom-de Steeg kerkt in eigen dorp 

Vanaf zondag 22 maart trokken we als gelovigen 
rondom de Nicolaaskerk, de Petruskerk en Boskapel 

samen op met onze kerkelijke vrienden en 

vriendinnen uit de Ontmoetingskerk en hielden we 
gezamenlijk (internet)diensten.  Vanaf 5 juli is deze 

samenstelling veranderd: Ellecom heeft het eigen 

nest weer opgezocht en wij doen dat ook 3x, in 
combinatie met online-vieringen, tot het einde van 

de zomer. We wensen iedereen weer goede 

vieringen toe in het bekende- en vertrouwde 

thuishonk met inachtneming van alle nieuwe 

Corona regels. 

 

Kun je nog zingen? 

Op 5 en 19 juli en ook op 30 augustus hoop ik vorm 

te geven aan vieringen op bekend terrein.  

Omdat de Petruskerk de meest (veilige) plek  

biedt, zijn deze drie vieringen ook daar  
ingeroosterd. Gemeentezang is helaas nog niet 

toegestaan. We hebben lang zitten nadenken of we 
met een kwartet konden zingen, maar uiteindelijk 

hebben we gekozen om geen onnodige risico’s te 

nemen en dus ontbreek “live” zang!         

 
 

 

herv.gemeentespankeren@ziggo.nl 

https://spankeren.protestantsekerk.net 

 



Pagina 2 van 5 

“Dat gaat naar Den Bosch toe”  

Mijn eerste horeca ervaring was niet in de buurt, 

maar bij vrienden in ’s Hertogenbosch. Zij waren 

begin 2020 verhuisd en afgelopen weekend durfden 

we eindelijk hun nieuwe woning te bewonderen. 

We tafelden daarna buiten de deur, keurig op 1 ½ 

meter afstand als twee huishoudens. Gelukkig 

stagneerde het gesprek helemaal niet hierdoor.  

Het was heerlijk om bij lekkere hapjes bij te praten. 

“Zoete lieve Gerritje” heb ik niet gezien en  

“Brandewijn met suiker” stond ook niet op de 
menukaart,  maar toch was het goed toeven in deze 

Brabantse stad. Ik hoop dat deze zomer nog meer 

veilige uitjes volgen. 

 

Voor u gelezen: 

Houd uw gezicht steeds naar de zon gericht!  

Zo zullen schaduwen steeds achter u vallen. 

(Walt Whitman) 

 

 

 
 

Een laatste restant uit onze achtertuin dat niet door 

handwerk of door de graafmachine is weggetoverd 

is deze boomstronk met hart. Dit hart in notenhout 
inspireert me meteen: ik wens u een goede zomer 

toe met veel hartelijke woorden en even hartelijke 

ontmoetingen op 1 ½ meter afstand. Tot ziens in de 

kerk, online of thuis, maar vooral “houd moed en 

heb lief”, ds. Quik 

 

Weer samen naar de kerk! 
Eindelijk is het weer zover en mogen we op zondag 

5 juli, voor het eerst in lange tijd, weer samen een 

dienst houden in de kerk te Spankeren. We zien er 
ontzettend naar uit. 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.  

  

In de pre-corona-tijd zouden we zeggen dat 

iedereen welkom is, nu moeten we zeggen dat 

maximaal 48 luisteraars welkom zijn.  

 

Als u bij de dienst wilt zijn, denkt u er dan aan om 
een plekje te reserveren? U kunt dat doen 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 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. 

 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is gemeld mogen 
we niet als gemeenteleden zingen in de kerk en mag 

er voorlopig ook nog geen koffie worden 

gedronken. Napraten kan niet in de hal, maar wel 

buiten de kerk (op gepaste afstand van elkaar). 

We hopen van harte dat we u mogen ontmoeten in 

de dienst a.s. zondag. 

 

 
 

Welkom in de kerk 

 

Erediensten - Internetvieringen 

A.s. zondag 5 juli hebben we weer een eigen dienst 
in onze Petruskerk, maar u kunt deze dienst (nog) 

niet bekijken via internet. De ‘gewone’ 

internetdiensten gaan natuurlijk ook door en als u 
niet naar de eigen kerk kunt, is dit een heel mooi 

alternatief. Aanstaande  zondag  zal Ds. C. Kors  uit 

Doesburg voorgaan in de viering, die wordt 

uitgezonden vanuit de Ontmoetingskerk in Dieren. 

mailto:jcenhburgers@ziggo.nl
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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 

 

 

 
 

 

Open kerk 
Elke vrijdag in juli zijn onze kerken op vrijdagmiddag 

open. U bent welkom voor een moment van stilte, om 

een kaarsje aan te steken, of voor een gesprekje met 

onze predikante en andere gastvrouwen.  

De data zijn: 10 juli, 17 juli en 24 juli.  

Voor al deze data gelden eigen openingstijden per 

kerk: 14:00  – 15:00 uur (Boskapel)  en 15:30 – 16:30 

uur (Petruskerk). Het pastorale team en ds. Quik zien 

u graag als bezoeker (m/v). 

 

Bloemengroet 
Deze week is de bloemengroet vanuit de gemeente 

bestemd voor dhr. en mevr. Blankenspoor én voor 
mevr. Gersen, alle drie woonachtig in Laag-Soeren.  

 

 

 

Brievenactie Amnesty 
Amnesty International roept u maandelijks op om  

brieven te schrijven voor de vrijlating of betere 

behandeling van politieke gevangenen. Dit keer 

vragen zij uw pure aandacht voor de volgende  

drie situaties: 

Vietnam: boekenbezorger gemarteld vanwege 

‘verboden’ boeken 

 
 

Op 8 mei pakte de politie in de Vietnamese hoofdstad 

Ho Chi Minh boekenbezorger Thuy Tuat op. Tuat 

bezorgt boeken van een onafhankelijke Vietnamese 

uitgeverij, de Liberal Publishing House. De boeken 

gaan vaak over politieke en sociale kwesties in 

Vietnam en zijn daarom verboden. Tuat zegt dat de 

politie hem martelde. Na zijn vrijlating dook hij 

meteen onder. Amnesty roept de autoriteiten op 

Thuy Tuat niet langer lastig te vallen en onderzoek te 

doen naar zijn beschuldigingen van marteling. 

 

Myanmar: journalist uit Rakhine de mond gesnoerd 

Journalist en redacteur Aung Marm Oo dook ruim een 

jaar geleden onder nadat hij werd beschuldigd van 

het overtreden van Myanmars beruchte ‘Unlawful 

Associations Act’. Deze onderdrukkende wet wordt 

vaak gebruikt om etnische minderheden, journalisten 

en activisten de mond te snoeren. Aung Marm Oos 

straf kan oplopen tot 5 jaar cel. De mediagroep waar 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
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hij voor werkt, berichtte over mensenrechten-

schendingen door het Myanmarese leger tijdens het 

gewapende conflict in de staat Rakhine. Wij roepen 

de autoriteiten op de aanklacht tegen Aung Marm Oo 

in te trekken en er voor te zorgen dat hij en andere 

journalisten hun werk kunnen doen zonder angst voor 

vervolging. 

 

Angola: bescherm bedreigde activisten 

Pascoal Baptistiny leidt de organisatie MBAKITA die 

opkomt voor de rechten van de inheemse San 

bevolking in het zuiden van Angola. Op 17 april 

braken mannen met wapens in de nacht zijn huis 

binnen. Ze boeiden de bewakers en namen 

computers, geheugenkaarten en telefoons mee. 

Baptistiny en andere MBAKITA activisten worden al 

sinds 2018 aangevallen en met de dood bedreigd. Er 

zijn ook activisten verdwenen en mogelijk vermoord 

vanwege hun werk voor MBAKITA. De brief is gericht 

aan de minister van Justitie en Mensenrechten van 

Angola. Roep hem op Pascoal Baptistiny en andere 

MBAKITA activisten te beschermen en onderzoek te 

doen naar de dreigementen. 

 

Wat kunt u doen? 

Print een of meer van de brieven 

in de bijlage van de mail 

waarmee deze nieuwsbrief is 

verzonden en stuur die naar het 

adres bovenaan de brief. 

 

Stand van zaken Samen …. Gaan 
In maart 2020 heeft de Initiatiefgroep ‘Samen …. 

Gaan’ haar onderzoek afgerond naar de 

mogelijkheden voor verdere samenwerking resp. 

samengaan van de vier gemeentes in Spankeren, 

Laag-Soeren, Dieren, Ellecom en Rheden. Zij heeft 

haar rapport ingediend bij de vier betrokken 

kerkenraden.  

 

Het plan was om voor de zomervakantie dit rapport 

met bijlages te bespreken in de kerkenraden, voor te 

leggen aan de betreffende gemeenteleden en een 

besluit te nemen over de scenario’s die zijn 

voorgesteld. Ten gevolge van de corona perikelen was 

het echter voor de meeste gemeentes niet mogelijk 

om dit onder de huidige omstandigheden (verder) op 

te pakken. 

 

Recentelijk zijn vertegenwoordigers van de 4 

moderamina bij elkaar geweest en hebben gesproken 

over de verdere afhandeling van dit rapport en de 

besluitvorming hierover. Hierbij is de intentie 

uitgesproken om eind november 2020 als deadline te 

hanteren inzake de besluitvorming over het proces 

‘Samen….gaan’. Het bijpraten van de kerkenraden en 

het horen van de gemeente valt binnen deze termijn 

van vijf maanden. Zo wordt het mogelijk om nog vóór 

de feestdagen de standpunten van de vier 

kerkgemeenschappen te presenteren aan de 

achterban maar ook aan de  buitenwereld. 

In september wil onze kerkenraad een of twee 

gemeenteavonden organiseren waarin de 

mogelijkheden die de Initiatiefgroep in beeld heeft 

gebracht, gepresenteerd zullen worden. Hoe en 

wanneer dit is zal later worden bepaald, als iets meer 

duidelijk is over het verloop van het corona virus. 

 

De nieuwsbrief krijgt een zomerjasje 

We gaan, na volgende week, de wekelijkse editie 

veranderen in een tweewekelijkse editie. Dat 

betekent dat u elke “oneven” week wel post krijgt 

en elke “even” week niet. Leesvoer komt dan in uw 

elektronische brievenbus op vrijdag 17 juli, 31 juli, 

14 augustus, 28 augustus én vrijdag 11 september. 
In de maand juli zal Jan Burgers de rol van redacteur 

overnemen i.v.m. vakanties van ondergetekenden.  

Voor al deze nummers geldt nog steeds:  
uw inbreng is welkom. Schrijft u mee? 
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Bij wegwerkzaamheden stond dit mooie bord. 

Corona zorgt wel voor creativiteit en humor houdt 

je op de been. 

 
 

Als het zover is moet je gaan oppassen 😊 

 

 

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  

mailto:dominee@quik-verweij.nl
mailto:herv.gemeentespankeren@ziggo.nl
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