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Nieuwsbrief 2020-29 

 

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

    

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Voor u gelezen: “Als bomen” 

 

Mensen die als bomen naast je staan, 

schouder aan schouder, 

lijf aan lijf, ziel aan ziel. 

Als bomen zo standvastig, 

zo begrijpend, zo opbeurend. 

Vrienden, vriendinnen voor elk seizoen. 

Vrienden, vriendinnen in weer en wind. 

Bomen van mensen! 

 

Uit “Medemens 6” (Hans Bouma) 

 

 

Kerkdienst: Petruskerk is open 
Bijna wekelijks willen we de komende periode  gaan 

(coronaproof) kerken in de Petruskerk. Omdat het 

aantal plaatsen in de Petruskerk dankzij de corona-

eisen 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. 

 

Ventilatie in de kerk 
Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te 

houden wordt de kerk, ook tijdens de diensten, 
goed geventileerd. O.a. staan aan beide kanten 

ramen open. Hierdoor kan het wat gaan tochten of 

koud aanvoelen. Tip neem een sjaal mee dan heeft 

u hier minder last van. 

Internetdiensten 

Via Kerkdienstgemist.nl/Dieren kunt u elke zondag 

ook een viering vanuit de Dierense 

Ontmoetingskerk volgen. Dit is een mooi alternatief 

als het u niet lukt om naar de Petruskerk te komen. 

 

 

 
 

 

Bloemengroet 

De bloemen van zondag 6 september gaan naar de 
heer en mevrouw van Gaalen (Dieren). 

 

De nieuwsbrief  
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. De volgende editie komt 18 september in 
uw elektronische brievenbus. Uw inbreng is 

welkom, dan graag vòòr woensdag 16 september 

naar ds. Quik of Fred Haansdrikman mailen. 

 

 
 

 

herv.gemeentespankeren@ziggo.nl 

https://spankeren.protestantsekerk.net 

 

mailto:jcenhburgers@ziggo.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
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Leesrooster op zondag 
Tot en met de startzondag werk ik los van een 

leesrooster. Aanstaande zondag is het thema 

‘Bomen met bomen’. Mensen met een groen hart 
zie ik graag in de Petruskerk. 

 

Raadsel 
De foto met de kas inclusief de nog net niet rijpe 

druiven die u eerder zag in een van onze 

nieuwsbrieven was genomen in de tuin van 
mevrouw Braakman (sr.) in Laag Soeren. Frens en 

Triny Vosseberg hadden dit goed geraden. Een 
schouderklopje gaat hun kant op. 

 

Pastoraat 
Wilt u bellen als u meeleven vanuit de kerk mist of 
iets met mij wilt delen? Door Corona en mijn 

vakantie start ik weer graag met huisbezoek maar 
ik weet even niet waar te beginnen. Vandaar mijn 

verzoek: tipt u mij? (0575-567778) 

Ds. Quik-Verweij  

 

Gemeenteavond 
Op 22 september en 14 oktober bent u zeer 

welkom in de Petruskerk voor een belangrijke 

gemeenteavond. U wordt dan geïnformeerd over  

het ”Samen…gaan” proces.  Houd u deze twee data 

a.u.b. vrij? 

 

Kerkmarkt 2020 
 

 
 
De kerkmarkt met verkoop voor Moldavië en 
ontmoeting met elkaar is op de komende vrijdagen  
t/m vrijdag 18 september van 10.00 – 11.30 uur in  
of bij de Ontmoetingskerk.   
Wij houden ons aan het opgestelde Corona protocol 
en aanwijzingen van de medewerkers; dit blijft heel 
belangrijk! 
 
 

Een gift kan ook worden overgemaakt op 
NL75INGB0000962850 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Kerkgemeenschap Dieren onder vermelding van 
‘Moldavië’-Kerkmarkt. 
Inleveren van groeten en fruit uit de eigen moestuin 
voor de verkoop mag elke vrijdagmorgen tussen 9.00 
uur en 9.30 uur. 
 
Werkgroep Kerk in Actie Dieren/Spankeren 
Gert-Jan en Elly Meijer-Prins 
 

Schrijfactie Amnesty International september  
Vanwege de corona crisis liggen er geen brieven  

in de kerk ter ondertekening. U kunt de brieven   

uitprinten (zie bijlage in de mail) en tot 1 oktober 

2020 schrijven voor mensen in Afghanistan, Saudi-
Arabië en China.  

 
Afghanistan: Afghanistan moet 
mensenrechtenverdedigers beschermen 

 

 
 
In september 2019 werd de bekende Afghaanse 
mensenrechtenverdediger en journalist Abdul Samad 
Amiri ontvoerd en vermoord vanwege zijn werk. Hij 
werkte voor een onafhankelijke Afghaanse 
mensenrechtencommissie. Afgelopen juni kwamen 
ook al twee medewerkers van de commissie om het 
leven door een autobom.  Mensenrechten-
verdedigers in Afghanistan kaarten ernstige 
mensenrechtenschendingen aan, waaronder 
discriminatie en geweld tegen vrouwen en 
minderheden. Ook in zeer conservatieve delen van 
Afghanistan trotseren ze lokale religieuze leiders 
Maar hiervoor betalen ze vaak een hoge prijs. 
Amnesty roept de autoriteiten op deze mensen te 
beschermen. 
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UPDATE schrijfactie Saudi-Arabië: laat lhbti-

activist vrij! 
 

 
 

De 29-jarige blogger en activist Mohamed al-Bokari 

uit Jemen is op 8 april opgepakt in Riyadh, de 
hoofdstad van Saudi-Arabië. Een rechter 

veroordeelde hem in juli voor ‘perversie’ en het 

‘nadoen van vrouwen’. De reden? Hij publiceerde 
een video online waarin hij opkomt voor de 

rechten van lhbti-ers. Al-Bokari kreeg een boete en 

een celstraf van tien maanden. Daarna moet hij 

terug naar Jemen waar zijn leven mogelijk gevaar 

loopt. In de brief roepen wij de Saoedische 
autoriteiten op Al-Bokari onmiddellijk vrij te laten 

en hem niet naar Jemen terug te sturen omdat zijn 

leven daar gevaar loopt.  

 

Schrijfactie China: laat Ding Jiaxi vrij! 

 
 

De Chinese activist Ding Jiaxi nam in december 

vorig jaar deel aan een informele bijeenkomst van 
activisten en mensenrechtenadvocaten. De 

autoriteiten pakten veel van de aanwezigen op, 

onder wie Ding Jiaxi. Hij mocht een half jaar lang 

geen contact hebben met zijn advocaat of familie. 

Ding wordt beschuldigd van ‘staatsondermijning’. 

De Chinese autoriteiten voeren sinds 5 jaar een 
klopjacht op kritische advocaten, academici, 

journalisten en activisten. De overheid klaagt hen 

aan voor vaag omschreven misdrijven tegen de 
staatsveiligheid om hen de mond te snoeren. 

 

Uw ‘Ik buurt mee! Waardecheque’ voor het 

kerkje te Laag-Soeren? 
Op vrijdag 4 september is er voor de tweede keer 

een ‘Ik buurt mee! Waardecheque’ van € 7,50 bij 

alle huishoudens in de gemeente Rheden bezorgd. 

Deze waarde cheques kunnen worden ingezet voor 

initiatieven van, voor en door inwoners van de 

gemeente Rheden. 

Het kerkje van Laag-Soeren is een van de doelen 

waaraan deze cheque gegeven kan worden.  

Het mooie monumentale kerkje aan de 

Eerbeekseweg 3 te Laag-Soeren ligt er 's avonds erg 

donker bij. Daarom wil het bestuur van de Jut van 
Breukelerwaard stichting graag verlichting 

aanbrengen die de klok 's avonds gaat verlichten 
en, als er voldoende geld binnenkomt, ook de 

buitenmuren. Het zal een prachtig gezicht zijn als je 

over de Harderwijkerweg rijdt of de Eerbeekseweg. 
Laag-Soeren mag trots zijn op haar monumenten. 

Uw bijdrage kan ons daarbij helpen.  

Wilt u meer weten? Kijk dan op de Ik Buurt Mee 

website bij Initiatief kerkje Laag-Soeren. 

 

Hoe kan ik mijn cheque voor dit doel bestemmen?  
 

 
 

Heel simpel. Ga naar de pagina van het kerkje  

Initiatief kerkje Laag-Soeren en klik onder de foto 

https://www.ikbuurtmee.nl/activityDetails.php?id=34
https://www.ikbuurtmee.nl/activityDetails.php?id=34
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op de afbeelding van de cheque. Vul de 

activatiecode in die op je cheque staat en vul je 

naam in of selecteer het vakje 'Anoniem'-doneren. 

Ga akkoord met de voorwaarden en klik op de knop 
'doneer'. 

 

Is het voor u wat lastig om dit allemaal via internet 
te doen, dan kunt u uw cheque ook afgeven bij een 

van onderstaande adressen in Laag-Soeren: 

Fam. Eikelboom, Harderwijkerweg 71  

Fam de Vries, Eerbeekseweg 14 

Fam. Blanksma, Prof.Huetlaan 5a 
Fam van Eijbergen, Harderwijkerweg  9  

of fam. Haandrikman, Dennenhof 4 te Dieren N-O. 

 
We hebben nog een groot bedrag nodig, dus 

vragen wij u dringend om uw ‘Ik buurt mee’ 

waarde cheque aan ons doel te geven. 
Ook de cheques van uw buren en bekenden zijn 

van harte welkom. 
Bestuur St. Jut van Breukelerwaard. 

 

Afscheid mevr. A.C. Wildmann-Hammink 
Op vrijdagmiddag 4 september hebben we in de 

Petruskerk afscheid genomen van mevr. 

Wildmann-Hammink die afgelopen zondag 30 
augustus was overleden in de leeftijd van 94 jaar.  

Met een, naar Corona maatstaven, volle kerk werd 

met familie en genodigden teruggekeken op haar 

leven. Een mooie dienst waarin onze eigen 

predikant ds. Quik-Verweij voorging.  

Het was heel fijn dat er buiten de kerk ook weer 

mensen van onze gemeente stonden in een 

erehaag om afscheid van haar te nemen. 

 

 
 

 

Tot slot 
 

Ga in de kracht die je hebt. 

Ga in eenvoud,  

lichtvoetig, zachtmoedig 

op zoek naar de liefde 

in gezelschap van de Geest 

 

(Pacific/ Medemens 6) 

 

 
Met een hartelijke groet, 

 

ds. J.B. Quik-Verweij 

Fred Haandrikman 

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

Tel. - Fred Haandrikman:0313-422223 

Tel. - ds. Quik-Verweij: 0575-567778 

 

 

 

 

 

 

 

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:herv.gemeentespankeren@ziggo.nl

