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Nieuwsbrief 2020-30 

 

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

    

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Voor u gelezen: “Leven als de bomen” 
 

Leven als de bomen, trouw en aardsgezind, 

bij het water wonen, leven van de wind. 

Hemelhoog geloven, leven uit een stuk, 

ademnood te boven, onverdeeld geluk. 

 

Leven als de bomen, God heeft hen geplant, 

leven om te loven, leven uit Gods’ hand. 

Op de lente hopen, weten van de herfst,  

dromen van de zomer, leven dat niet sterft. 

 

Toevlucht voor de vogels, schaduw, onderdak, 

huis van mededogen, liefde wijdvertakt, 

Leven als de bomen, zingen voor je God, 

levenslang geloven, vaste voet aan grond. 

 

Kerkdiensten komende zondagen 
Aanstaande zondag 20 september is er geen dienst 

in onze kerken maar wordt er een oecumenische 

Vredesdienst gehouden in de Ontmoetingskerk te 

Dieren om 10.00 uur. Voorgangers zijn Ds. F.Z. Ort 

en diaken R. Heinen. Daarnaast verleent het 

kerkkoor van Dieren haar medewerking aan deze 
dienst. 

U kunt deze dienst bijwonen door uiterlijk tot 

zaterdag 12.00 uur een plaats te reserveren. Het 
reserveren kan via de website van de PG Dieren: 

https://www.pkndieren.nl/reservering-kerkdienst/ 

Lukt het niet via internet? Dan kunt u op vrijdag-

ochtend of zaterdagochtend tussen 9.00 uur en 
12.00 uur bellen naar 06-57385198. 

Mocht u deze dienst niet kunnen bijwonen dan kunt 

u meekijken via Kerkdienst Gemist (zie verderop). 

 

Op zondag 27 september is er weer een dienst in 
onze eigen Petruskerk om 10.00 uur. Hierin gaat 

onze eigen predikante ds. Quik-Verweij voor en zal  

 

het Heilig Avondmaal worden gevierd (natuurlijk 

coronaproof en daarom dit keer lopend). 

 

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.  

 

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 Kerkdienst Gemist kunt u elke zondag de viering 

vanuit de Dierense Ontmoetingskerk volgen. Dit is 

een mooi alternatief als het u niet lukt om naar de 

Petruskerk te komen. Door eenvoudig op de 

volgende link te klikken gaat u direct naar deze 

website Kerkdienstgemist.nl/Dieren. 

 

 

 
 

 

 
 

 

herv.gemeentespankeren@ziggo.nl 

https://spankeren.protestantsekerk.net 

 

https://www.pkndieren.nl/reservering-kerkdienst/
mailto:jcenhburgers@ziggo.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
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"Kerkhuiver" 
Afgelopen twee weken heb ik "het krant lezen" 

moeten overslaan: er was opeens heel veel werk in 

de wijngaard en de prioriteit lag dus even anders. 

Het was niet verkeerd om deze week de stapel 

papier toch nog door te nemen. U dankt er 

bijvoorbeeld de cartoon aan!  

 
 

Twee andere dingen vielen mij ook nog op. 

In Utrecht gaat de Jacobikerk elke zaterdagmiddag 

open voor een leesfeestje: iedereen is welkom om 

zijn eigen boek van huis mee te nemen en de heilige 
stilte te gebruiken om ongestoord (verder) te lezen. 

Is dat iets voor onze gemeente?  

Laat het me weten! Ook las ik dat naast 

"huidhonger" nu ook "kerkhuiver" is ontstaan.  

Daarom tot slot mijn uitnodiging aan hen die 

twijfelen om op zondag te komen: geen mondkapje, 

wel afstand, goede ventilatie, 2x samenzang als 
gemeente en de warme deken van de kerkelijke 

traditie. Komt u een keer kijken en meedoen?  

Ds. Quik 

 

Bloemengroet 

De bloemen van zondag 20 september gaan naar de 

heer C. Verburg (Spankeren). 

 

 

Uw bijdrage aan de nieuwsbrief  
De volgende editie van deze nieuwsbrief komt op  

2 oktober in uw elektronische brievenbus. Uw 

inbreng is welkom; dan graag vóór woensdag 30 
september naar ds. Quik of Fred Haandrikman 

mailen. 

 

Startzondag 
Op zondag 13 september kregen de kerkgangers 

een bijbelquiz 2.0 (rebus) uitgereikt. Ds. Quik had 
beloofd de oplossing in deze nieuwsbrief te geven. 

Bij deze 15 klinkende namen: 

 

1. Adam/Eva  8. Abraham/ offer Isaäk 

2.Simson/Delilah 9. De verloren zoon 

3. Jona   10. Daniel 

4. David  11. Noach 

5. Mozes uittocht 12. Zacheus de tollenaar 

6. biddende Elia 13. Jezus het kerstkind 

7. dochtertje Jairus 14. Ruth, Naomi, Boaz  

    15. Jozef 

 

Pastoraat 
Wilt u met mij (ds. Quik-Verweij) contact leggen als 
u meeleven vanuit de kerk mist of iets met mij wilt 

delen? U mag op mijn schouder tikken, mailen 

en/of bellen: ik word graag uitgenodigd  

(0575-567778) 

Ds. Quik  

 

Gemeenteavonden 
Op 22 september en 14 oktober bent u zeer 

welkom in de Petruskerk voor twee belangrijke 

gemeenteavonden. Aanvang 20.00 uur. U wordt 

dan geïnformeerd over het ”Samen…gaan” proces.  

Op 22september wordt het onderzoek naar de 

mogelijkheden voor samengaan of (vergaande) 
samenwerking tussen de PKN-gemeentes in 

Spankeren, Laag-Soeren, Dieren, Ellecom, De Steeg 
en Rheden besproken. Op 14 oktober kunt u uw 

voorkeuren m.b.t. de gepresenteerde scenario’s 

aangeven. Twee belangrijke gemeenteavonden dus 
die van grote invloed zullen zijn op de toekomst 

van onze gemeente. Houd u deze twee data a.u.b. 

vrij. Hoewel er veel mensen aanwezig kunnen zijn 

geldt ook voor deze bijeenkomsten, net als voor de 

kerkdiensten, dat u zich vooraf moet aanmelden. 
Op pagina 1 kunt u lezen hoe u dit kunt doen. 
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Actie ‘Ik buurt mee! Waardecheque’ voor het 

kerkje te Laag-Soeren is een groot succes 
De Waardecheque van € 7,50, die recentelijk bij 

alle huishoudens in de gemeente Rheden is 
bezorgd, kan worden ingezet voor initiatieven van, 

voor en door inwoners van de gemeente Rheden. 

Het kerkje van Laag-Soeren is één van de doelen 

waaraan deze cheque gegeven kan worden. Het 

gaat bij dit project om de aanleg van verlichting van 

de klok en evt. de kerk. Op dit moment hebben al 
meer dan 150 huishoudens hun cheque voor dit 

doel beschikbaar gesteld. Heeft u uw cheque nog 

niet gedoneerd? Dat kan nog tot 16 oktober a.s. 

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

website bij Initiatief kerkje Laag-Soeren. 
 

Hoe kunt u uw cheque voor dit doel bestemmen?  

 

 
 

 

Heel simpel. Ga naar de pagina van het kerkje  
Initiatief kerkje Laag-Soeren en klik onder de foto 

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 

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. 

Bestuur St. Jut van Breukelerwaard 
 

Kleine kerkjes 
Wanneer je op de fiets door de Achterhoek toert 
zoals wij de afgelopen dagen hebben gedaan, dan 

kom je regelmatig prachtige kleine kerkjes tegen. 

Onderstaande minikerk aan de Boskapelweg (deze 

weg had ook in Laag-Soeren kunnen liggen      ) is 

nu omgebouwd tot woning.    

 

 
Boskapelweg 

 

 
“De goede herder” kapel 

 

De in 1951 gebouwde “De goede herder” kapel in 

de buurtschap Veldhoek bij Hengelo (Gld) wordt 

maandelijks nog gebruikt voor de kerkdiensten van 
de Protestantse Gemeenten Zelhem en Hengelo.  

https://www.ikbuurtmee.nl/activityDetails.php?id=34
https://www.ikbuurtmee.nl/activityDetails.php?id=34
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Intrede ds. Overvliet (Rheden) 

 

 
 

Op zondagmiddag 6 september deed ds. (Jan 

Willem) Overvliet intrede in de Dorpskerk te 

Rheden. Hij sprak over Mattheus 18:15 - 20 waarbij 

het laatste vers wellicht het meest bekend is – 

“Waar twee of drie mensen in mijn naam samen 

zijn, ben ik in hun midden.”  

Ds. D.J. Brans (naaste collega) en ds. G. Jansen 

(consulent) zaten net als ik onder zijn gehoor. 

Het was een feestelijke viering met een beperkt  
aantal gasten in een corona-proof opstelling maar 

online keek vast heel Rheden mee. U kunt de 
viering van 6 september trouwens ook nog 

terugkijken via Kerkdienstgemist.nl/Rheden 

 

  

Beheerder ‘De Kerkhorst’ gezocht 
Het bestuur van De Kerkhorst is op zoek naar een 

nieuwe beheerder of beheerders-echtpaar. In het 

meest recente nummer van Kerkklanken is een 
advertentie voor deze functie opgenomen. Helaas 

is er een foutje in het telefoonnummer van Timo 

Burgers geslopen. Het juiste nummer moet zijn  

06-30075468. Heeft u belangstelling of kent u 

iemand die beheerder zou willen worden dan kan 
dit kenbaar worden gemaakt bij de voorzitter van 

het stichtingsbestuur Timo Burgers (e-mail: 

timoburgers@comveeweb.nl).  

 

 
 

 

Tot slot 
 

In de ruime gezet door Gods’ scheppende hand, 

in de vrijheid geplaats door het Woord, 

in het licht gezet door Gods’ liefde, 

gaan we op weg, 

omvat door de zegen, 

om tot een zegen te zijn 

 

(Medemens 5/de zegen van Sint Patrick) 

 

 

 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1911-Protestantse-gemeente-Rheden/events/live
https://nl.pinterest.com/pin/531706299758486475/
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Tijdens de startdienst die afgelopen zondag werd gehouden was het thema “Het goede leven”. 

Rins de Vries maakte hiervoor deze mooie afbeelding die we graag nog een keer laten zien. 

 

 
 

 
 

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
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