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Nieuwsbrief 2020-25 

 

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

    

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Voor u gelezen: “Een zomerdag” 
(auteur: Toon Hermans) 

 

Een zomerdag, een zomerdag 

een vlieger aan een touw 

een hemel met dat hele strakke 

spijkerbroekenblauw. 

Aan ’n zwierig draadje zweeft 

’n rooie luchtballon 

hoog naar die gouwe koets 

van hare majesteit de zon. 

 

Kerkdiensten: Petruskerk gaat weer open 
Vanaf 30 augustus hebben we weer wekelijks een 

eigen dienst in onze kerk te Spankeren. De andere 

zondagen in augustus (9, 16 en 23) blijven we 

deelnemen aan de gemeenschappelijke 

internetdiensten met kerkelijk Dieren. Omdat, door 

de Corona regels, het aantal beschikbare plaatsen in 
de kerk te Laag-Soeren te beperkt is, kunnen we 

daar voorlopig nog geen diensten houden, maar 

blijven we alleen de Petruskerk gebruiken.  
Omdat er nu slechts maximaal 48 plaatsen in de 

Petruskerk beschikbaar zijn, 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 9 augustus is er geen dienst in onze 

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

Deze zondag  zal ds. Van der Boon (Hummelo) als 

gastpredikant 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 

 

 
 

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

bloemen bezorgd bij Gerrie Vervelde te  Spankeren. 

De vorige week zijn de bloemen bezorgd bij de 

familie  W. Jonkers te Spankeren. 

 

 

 

 
 

 

herv.gemeentespankeren@ziggo.nl 

https://spankeren.protestantsekerk.net 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren


Pagina 2 van 5 

Zomermop 
Jan - Ik ga dit jaar op vakantie naar Zicht. 

Kees - Waar ligt dat dan? 

Jan - Geen idee maar in de krant stond:  

“Lekker weer in zicht!”  

 

Stedelijk Museum Alkmaar 
Tijdens onze vakantie in Egmond aan den Hoef 
hebben wij op een regenachtige dag een bezoek 

gebracht aan het Stedelijk Museum in Alkmaar.  

Er was een expositie over “De Gouden Eeuw van 

Alkmaar”.  

Een interessante geschiedenis, die op een 

eigentijdse manier werd tentoongesteld.  

 

 
 

Op een gegeven moment stonden wij voor dit 
schilderij en stelden vast dat wij nu anders dan 

voorheen naar een dergelijk schilderij kijken…de 
Nederlandse geschiedenis is dezelfde en niet te 

ontkennen maar onze blik is wel degelijk veranderd. 

De gewelddadige dood van George Floyd en de 
protestacties die daarop volgden, hebben ons 

geraakt en wij kijken nu met andere ogen en meer 

besef naar onze eigen geschiedenis… 

Wij horen nu de verhalen van zwarte medelanders 

met een slavernijverleden…hoe traumatisch deze 

kan zijn en waar door de generaties daarna niet aan 

is te ontkomen…ook al is de slavernij officieel 

afgeschaft. 

Niet onze eigen goede contacten met gekleurde 
vrienden en bekenden of de waardevolle contacten 

uit de township in Kroonstad (Zuid-Afrika) is de 

maatstaf. De maatstaf is het verhaal van een ieder 

van ons (wit, zwart, man of vrouw)…de recente 

dood van George Floyd heeft ons dat geleerd.  

Het leert ons met respect, zonder vooroordeel of 

vooringenomen standpunt, te luisteren naar de 

geschiedenis die een ieder van ons, soms al 

generaties lang, in zich draagt.  

 

Een bijdrage van Hendrik-Jan en Bretta van 

Middelkoop-Slijkhuis 

 

Onder de noemer “Wiens Gouden Eeuw?” zal het 
Stedelijk Museum Alkmaar in 2021 de 

tentoonstelling “De Gouden Eeuw” in neutralere 

bewoordingen uitdrukken zodat iedere bezoeker 
zich erkend voelt.  

 

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 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.  

 

De eredienst van zondag 19 juli 
Op deze zonnige zondag werden we welkom 
geheten en naar een stoel in de kerk gebracht door 

Gert-Jan Meijer. Natuurlijk op gepaste afstand van 

elkaar maar door zijn vrolijke uitstraling was het 

goed ‘ thuiskomen’. 

Een dienst zonder gemeentezang is voor iedereen 

lastig. Dominee Quik zei dat we wel mee mochten 

neuriën. Het eerste lied kwam uit de grote kerk in 
Hulst, Zeeuws Vlaanderen. Een opname van 

Nederland zingt. Tjonge, zoveel jongeren in die 
vieringen en men is zo enthousiast. 

Het thema van deze zondag was “De oogst”. (De 

gelijkenis van de zaaier). In een, van oudsher 

agrarisch, dorp een mooi gegeven.  De vraag bij mij 

was wel: wat zou mijn boer doen, het onkruid gelijk 

mee laten groeien of meteen weghalen. Dat was 
nog een mooi onderwerp voor thuis bij de koffie. 

Het kyrielied was van een , voor ons onbekende, 

rapper. Er zat een mooie melodielijn achter, je 

hoorde in de verte kyrie eleison. Maar de rap 
daarna…tja, daar moet je van houden. Onderzoek 

alles en bewaar het goede…dat staat ook in de 
bijbel, dus…. 
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Stef Bos heeft tien jaar geleden een cd gemaakt met 

als titel ’In een ander licht’. Teksten over 

bijbelverhalen. Dominee had “Het lied van God” 

uitgezocht, hier zaten bijbehorende beelden bij. Dit 
lied zet je aan het denken over ‘Goed en slecht, 

koren en kaf’. Daar ging de meditatie dan ook over. 

Het is gek om zonder gezellig napraten weer op 

afstand naar buiten te lopen. 

 

 
 

Het was dan ook fijn dat we in een grote kring op 

het kerkplantsoen een laatste lied konden zingen : 
‘Zegen ons algoede’. 

Zo konden we als gezegende mensen weer de 

zonnige zondag in. 

 

Raadsel 
De laatste week voor mijn vakantie waren de 

huisbezoeken dankzij de zon veelal in de tuin met 

warme wind rond de oren. 

Ik bewonderde meteen allerlei soorten bloemen: 

floxen, hortensia's, dahlia's, viooltjes in het gras en 

zelfs druiven in de eigen kas. 

Dat geeft mij meteen een bijbels gevoel. Zei Jezus 

niet: Ik ben de ware wijnstok" (zie: Johannes 15).  

 

 
 

En...wie weet waar deze kas staat? 

  

Ds. Quik  

Leesrooster op zondag 

Wie graag meeleest op zondag kan onderstaande 

lezingen opzoeken. Mattheus blijft onze leidsman: 

 

09 augustus: Mattheus 14 : 22-33  

16 augustus: Mattheus 15 : 21-28 

23 augustus: Mattheus 16 : 21-27 

 

Zomers ontdekken 

Ben je je eigen omgeving al zat, 

heb je het daar hé-le-maal gehad? 

Wil je naar verre, exotische plekken 

om weer iets nieuws en unieks te ontdekken? 

                             Over de grens 

                        naar die andere mens 

waar je je armen naar uit kunt strekken? 

 

 

Ben je een avonturier of een dromer, 

dan voel je de roepstem van de zomer! 

Dit jaar is het anders, maar niet getreurd. 

Er is door de tijd iets bijzonders gebeurd, 

                        in de natuur, 

         ook bij jou in de buurt, 

is heel de wereld opnieuw gekleurd! 

 

Ga eropuit in het aards paradijs, 

de wei is een dansvloer, het bos een paleis, 

De diertjes, de bloemen, geheime plekken 

ze wachten tot jij eropuit komt trekken, 

                      en al wat je spot 

                 is ’n knuffel van God. 

Is dat niet geweldig om te ontdekken? 

 

Marjet de Jong 

 

 
Dominee zoekt foto’s 

Tijdens de startdienst wil ik graag met u het thema 

“Het goede leven” nader bekijken. Daar heb ik wel 

uw hulp bij nodig! 

 

Eerder genoemd thema dat de PKN. als jaarthema 
heeft aangereikt pak ik graag zondag 13 september 

op via foto’s die u zelf in augustus heeft gemaakt. 

 

Kortom: wie kan tijdens zijn of haar vakantie een 
foto maken die volgens u alles met “het goede 

leven” te maken heeft? 

 

Zo velen van u hebben een mobiel of een heus 
toestel met een of meerdere lenzen. Daarom denk 
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ik dat u vast wel “het goede leven” op een kiekje 

kunt vangen! 

 

Tot 6 september kunt u uw foto-bijdrage opsturen 

naar dominee@quik-verweij.nl. Als het kan ook met 

toelichting: ik hoor graag wat u zelf ziet in uw eigen 
foto. 

 

Schrijfacties Amnesty International Augustus 
 

Deze maand gaan de brieven naar Guatemala,  

Rusland en Chili. Zie de bijlagen bij deze 

Nieuwsbrief.  
Als u zelf een schrijfabonnement wilt dan kunt u 

zich opgeven bij Cees Noordzij per e-mail adres: 

ceesnoordzij@hotmail.com.  
Hij zal u de brieven graag toesturen. Een uurtje van 

uw tijd kan voor gevangenen veel betekenen.  
 

 
 

Schrijfactie Rusland: Kritische sjamaan vast in 

psychiatrisch ziekenhuis.  

 

Sjamaan Aleksandr Gabyshev startte in 2019 een 

voettocht van ruim 8.000 kilometer van Oost-

Siberië naar Moskou. Hij wilde met zijn ‘krachten’ 
het Kremlin ‘zuiveren’ van president Poetin. De 

politie hield hem in september 2019 tegen en 

bracht hem tegen zijn wil terug naar huis. Op 12 

mei stormde de oproerpolitie Gabyshevs huis 

binnen.  

 

Ze brachten hem naar een psychiatrisch ziekenhuis 

omdat hij zogenaamd weigerde zich te laten testen 

op corona. Hij werd gedwongen te tekenen voor 
een opname van twee weken. Toen bleek dat hij 

geen corona had, wilde hij naar huis. Maar een 

medische commissie besloot dat hij een gevaar 
vormde voor zichzelf en anderen. De rechter 

bevestigde dit. Gabyshevs politieke en religieuze 

opvattingen werden gebruikt als bewijs voor zijn 

psychische problemen.  

Ook kreeg hij geen eerlijk proces. Meerdere 

getuigen die zijn advocaat opriep werden door de 

politie opgepakt omdat ze de coronaregels zouden 

hebben overtreden.  

 

 
 

Schrijfactie Guatemala: Werknemers tijdelijk 

coronaziekenhuis niet betaald en ontslagen. 

 

 Het Guatemalteekse ministerie van Gezondheid 
heeft 46 werknemers van een noodziekenhuis 

ontslagen. Het tijdelijke ziekenhuis opende op 21 

maart zijn deuren voor coronapatiënten. Volgens 

administratieve regels van het ministerie moesten 

de werknemers een universitaire of middelbare 

schooldiploma hebben. Dat hebben ze niet. De 

nationale ombudsman, die ook onderzoek doet 

naar de zaak, meldde dat dit ook niet werd 

gevraagd toen het ministerie de werknemers in 

dienst nam. Het ontslagen personeel werkte drie 

maanden in het ziekenhuis onder enorm zware 
omstandigheden. Ze wachten nog steeds op hun 

salaris. Ook kregen ze geen ontslagvergoeding. 

  

 

 
 

Schrijfactie Chili: Student blind door politiegeweld  

mailto:ceesnoordzij@hotmail.com
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De 22-jarige Chileense psychologiestudent Gustavo 

Gatica nam eind 2019 deel aan massaprotesten.  

De oproerpolitie gebruikte rubberen kogels om de 

demonstranten uiteen te drijven. Een regen van 

kogels trof Gustavo in zijn gezicht.  

Hij raakte blind aan beide ogen. De protesten in 
Chili ontstonden na een verhoging van de prijzen 

voor het openbaar vervoer in de hoofdstad 
Santiago. De grotendeels vreedzame protesten 

werden hard neergeslagen. Op 19 oktober kondigde 

de overheid de noodtoestand af. Maar de protesten 
gingen door.  

 

De politie richtte rubberen kogels op de boven-

lichamen en gezichten van demonstranten. Ook 
gooiden ze traangas in ziekenhuizen en scholen.  

 

 

Duizenden demonstranten raakten gewond.  

Ten minste 23 mensen werden gedood. De politie 

opende zelf een onderzoek naar het buitensporige 

politiegeweld, maar concludeerde dat niemand 

verantwoordelijk gehouden kon worden.  

 

 

Tot slot 
 

De vrucht van stilte is gebed. 

De vrucht van gebed is geloof. 

De vrucht van geloof is liefde. 

De vrucht van liefde is dienstbaarheid. 

De vrucht van dienstbaarheid is vrede. 

 

(Moeder Teresa/ Medemens 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een hartelijke groet, 

 

Fred Haandrikman 

Jan Burgers 

 

Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O 

Tel. Jan Burgers: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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