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Nieuwsbrief 2020-24 

 

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

    

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Voor u gelezen: “Geluk gewenst” 

(een zegen voor onderweg) 

 

Dat de zon je pad mag verlichten. 

Dat je vergezichten je blik mogen verruimen. 

Dat je horizon vergroot wordt. 

 

Dat je je zorgen achterlaat. 

Dat je de wind in de rug mag hebben. 

Dat de kracht van de Eeuwige  

met je meegaat op weg. 

 

Dat je mag vinden wat je zoekt. 

Dat je deelt wat je hoopt. 

Dat het geluk je pad zal kruisen. 

En dat je het ziet en oppakt. 

 

 

Kerkdienst: Petruskerk is open 
Op 30 augustus hebben we weer een eigen dienst in 
Spankeren. De andere zondagen in juli en augustus 

blijven we deelnemen aan de gemeenschappelijke 

internetdiensten met kerkelijk Dieren. Omdat het 
aantal plaatsen in de Petruskerk dankzij de 

coronaeisen nog beperkt is, moet u vooraf een 
plekje reserveren. U kunt dat doen door  te bellen 

naar de fam. J. Burgers (0313-416504). Aanmelding 

kan elke dag tussen 9.00 uur en 18.00 uur en bij 
voorkeur uiterlijk tot 18:00 uur op de zaterdag vóór 

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. 

 

Internetdiensten 

A.s. zondag 26 juli is er geen dienst in onze kerken. 

De ‘gewone’ internetdienst vanuit de Dierense 
Ontmoetingskerk is er wel wekelijks. Deze zondag  

zal ds. Jansen (Doetinchem) als gastvoorganger 

voorgaan in deze viering. 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 

 

 

 

 
 

 

Aanmelden voor bijwonen internetkerkdiensten 
U kunt bovengenoemde  internetdiensten in de 

Ontmoetingskerk ook bijwonen. Elke zondag kunnen 

maximaal 50 personen zich hiervoor aanmelden. Dit 

geldt niet alleen voor gemeenteleden van de PG 

Dieren maar ook voor leden van onze gemeente.  

U kunt zich opgeven via de website van de PG Dieren 

of door op deze link te klikken: Reservering-kerkdienst 

De reservering is voor 1 persoon. Wilt u voor meer 

personen reserveren, dan dient u voor elke persoon 

een nieuwe reservering te maken. U kunt reserveren 

tot zaterdagmorgen 12.00 uur voor de aankomende 

zondagsdienst. Lukt het niet? Dan kunt u op 

donderdagavond tussen 19.00 uur – 21.00 uur en 

vrijdagochtend en zaterdagochtend tussen 9.00 uur 

en 12.00 uur bellen naar 06-573 851 98. 

 

 
 

 

herv.gemeentespankeren@ziggo.nl 

https://spankeren.protestantsekerk.net 

 

mailto:jcenhburgers@ziggo.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
https://www.pkndieren.nl/reservering-kerkdienst/
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Open kerk 
Elke vrijdag in juli zijn onze kerken op vrijdagmiddag 

“om-ste-beurt” 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 laatste twee weken van deze maand gaat het om 

24 juli en 31 juli. Voor al deze data gelden eigen 

openingstijden per kerk: 14:00 uur - 15:00 uur 

(Boskapel)  en 15:30 uur - 16:30 uur (Petruskerk). Het 

pastorale team en Ds. Quik zien u graag als bezoeker 

(m/v) en bieden graag een luisterend oor. 

 

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

bloemen bezorgd bij dhr. Hiemstra, Larixhof  te  
Dieren N.O. 

 

 

De nieuwsbrief - zomereditie 

We hebben de wekelijkse editie veranderd in een 

tweewekelijkse editie. Dat betekent dat u voortaan 

elke “even” week wel post krijgt en elke “oneven” 
week niet. Leesvoer komt dan in uw elektronische 

brievenbus op 7 augustus, 21 augustus en 4 

september. In de maand augustus zal Jan Burgers 
de rol van redacteur overnemen i.v.m. de vakanties 

van ds. Quik en Fred Haandrikman.  

 

Voor al deze nummers geldt nog steeds:  
uw inbreng is welkom. Schrijft u mee?  
 

Hofleverancier 
Recent kwam onze burgervader Van Eert in actie: 
op vrijdagmiddag 10 juli kreeg het schildersbedrijf 
Van der Veen immers het predicaat 
“Hofleverancier” uitgereikt. 
Als kerkelijke gemeente feliciteren we dit 100 jaar 
oude familiebedrijf met deze mooie titel. Het is 

bijzonder te 
weten dat onze 
kansel en pantry 
met Koninklijke 
precisie door 
Henk van der 
Veen is 
geschilderd.  
Zowel Henk en 
Rens van der 
Veen als hun 

personeel wensen we een kleurrijke toekomst toe 
in de ban van kwast en verf.  
 
 

 

Zomerverhaal – Esther van der Panne 

Geel is voor mij de kleur van de zomer. Zoals de 

doorgloeiende korenvelden op de schilderijen van 

kunstenaar Van Gogh. Iets lichter geel herinner ik 

me de korenvelden in Gelderland, waar we vroeger 

altijd met vakantie naartoe gingen. De zee van rijpe 

korenaren. Daarna de stoppels en de strobalen. 

Jaren later zag ik ze terug in de enorme poppen van 

strobalen die mijn Oost-Duitse vrienden voor hun 
huis neerzetten, voor het oogstfeest. Dat rijpe geel 

heeft iets dubbels: aangename warmte, lome trage 

rust aan de ene kant; schrale, dorre hitte aan de 

andere kant. Een volle verzadigde kleur, maar er zit 

net iets te veel licht in, dan wordt hij stekelig droog. 
De vaart van de groei en bloei is eruit. Tijd om 

balans op te maken. Hoe ziet de oogst er dit keer 

uit? Vol of mager? Is alles uitgegroeid en rijp? Is het 

al over zijn hoogtepunt heen en aan het verdorren?                        

  

Ach , ik zoek een plekje en kijk van daaruit naar het  

licht. Nee, ik wacht tot het vroeg in de avond is, en 
koester me dan in de warmte van de avondzon.  
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Zomermop 

Een kleuterjuf vraagt aan haar klas: “Wie van jullie 

kan de seizoenen van het jaar opnoemen?” Jantje 
steekt zijn vinger op. “Zeg het maar, Jantje!” 

“Herfst, winter…..” begint Jantje maar verder blijft 
het stil. “Waar blijven de lente en de zomer, 

Jantje?”, vraagt juf. “Ja, dat vraag ik me ook al af!” 

 

 

 

 

 

 
 

 

“vitamine c” of “vitamine sea” (=zee), that’s the 
question, zou Shakespeare zeggen! 

 

 

Tot slot 
 

Er is nog zomer en genoeg 

wat zou het loodzwaar  

tillen zijn, wat een gezwoeg 

als iedereen niet iedereen 

ter wille was 

als iedereen niet iedereen 

op handen droeg. 

 

(Judith Herzberg/ Open Deur - nummer 7/8) 

 

 

 

Met een hartelijke groet, 

 

Ds. J.B. Quik-Verweij 

Jan Burgers 

 

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. Jan Biugers:0313-416504 

E-mail: jcenhburgers@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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