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Extra editie 
 

GEMEENTEAVOND 31 AUGUSTUS GAAT NIET DOOR 

 

In Kerkklanken kon u lezen dat we plannen hadden 

om maandag 31 augustus en dinsdag 22 september 
een gemeenteavond over de bevindingen rondom 

“Samen….gaan” met u te delen. Omdat de officiële 
uitnodiging per (mail)post door vakanties niet op 

tijd verzonden is, heeft het moderamen besloten de 

eerste gemeenteavond pas op 22 september te 

agenderen. Bij deze bent u allen welkom op deze 

vierde dinsdag van september. De tweede datum 

voor een gemeenteavond is nu gepland op 

woensdag 14 oktober.      

 

Kerkdienst 

Op 30 augustus hebben we weer een eigen dienst in 

Spankeren. Omdat het aantal plaatsen in de kerk, in 
verband met 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 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. 

 

Zondag 30 augustus wordt gestart met samenzang 

(introïtuslied en slotlied). Als voor de dienst één van 

de aanwezigen aangeeft hiermee moeite te hebben 

zingt ds. Quik het eerste lied solo en wordt het 
laatste lied zonder het desbetreffende gemeentelid 

gezongen. Zó hopen we met respect voor elkaar de 
liturgische draad weer op te pakken. Voor de goede 

orde: volgens de rekenregels van de Protestantse 

Kerk Nederland mogen we weer met mate “zingen”. 
Qua inhoud (kubieke meters) en ventilatie van de 

kerk voldoen we aan de eisen.  

   

Tot slot 
Voordat je praat luister 

Voordat je schrijft denk 

Voordat je opgeeft probeer 

Voordat je oordeelt kijk 

Voordat je sterft leef 

 

 

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 Burgers: 0313-416504 

E-mail: jcenhburgers@ziggo.nl 
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