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Nieuwsbrief 2020-38 

 

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

    

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Voor u gelezen: “Goed nieuws” 

(melodie: lied 767) 
 

Het beste nieuws daalt nu vanaf 

de hemel op ons neer. 

De Vader koos Maria uit 
als moeder van de Heer. 

 
(4e Advent; Lukas 1 : 26 - 38) 

 

Kerkdiensten komende zondagen 
A.s. zondag, 13 december, zal ds. Quik-Verweij  

voorgaan in een bijzondere (3e) Adventsviering  
waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Het 

vormen van een kring om de tafel kan helaas nog 

niet en daarom zal er worden rondgegaan met 

brood en wijn. Volgende week zondag 20 december 

zal mevr. ds. I.M.J. Eldering-Jonkers-Nieman uit Velp 

voorgaan in de dienst te Spankeren. 

 

Omdat het aantal plaatsen in de Petruskerk, dankzij 

de corona-eisen nog steeds 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.  

 

Kerkdiensten ook on-line te volgen 
Voortaan is het mogelijk om alle diensten vanuit 

onze Petruskerk live te volgen via internet. 

U kunt ook op een later moment de diensten gaan 

bekijken. Door op de volgende link te klikken gaat u 
direct naar deze website:  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-

Dorpskerk-Spankeren   

 

Tip:  sla deze website op bij uw favorieten. 

 

 
 

De afgelopen zondagen waren er al (proef-) 

uitzendingen. Het is mooi om te zien dat die al door 

zoveel mensen werden bezocht:  22 november = 44 

kijkers (dienst van 10.00 uur) en 36 kijkers (dienst 

van 12.00 uur), 29 november = 40 kijkers en 6 

december = 30 kijkers. De reacties op de 

uitzendingen zijn erg enthousiast. Door het 

studioteam wordt hard gewerkt aan het leveren van 

kwalitatief goede beelden. Door meer bekend te 

geven aan deze uitzendingen hopen we nog meer 
mensen te trekken. 

 

Actie: “Stuur een engel” 
“Goed nieuws”, dat is het thema van deze 

Adventstijd. “Goed nieuws”, dat kunnen we 
gebruiken in deze tijd. Engelen brengen goed 

nieuws in de Kerstnacht. Ik hoop dat u ons een 

engel wilt brengen of sturen, waarop u heeft 
geschreven wat voor u juist nu “goed nieuws” is.  

De expowand in de Petruskerk is nog niet vol:  

uw engel is welkom!  Via Dinie Haandrikman, Bretta 

van Middelkoop en Hennie Braakman kunt u een 

papieren engel opvragen of uw engel inleveren. 

 

 

 

 

 
 

 

herv.gemeentespankeren@ziggo.nl 

https://spankeren.protestantsekerk.net 

 

mailto:jcenhburgers@ziggo.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren
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Bloemengroet 

De bloemen van zondag 13 december gaan naar de 

heer Schoneveld te Spankeren. 

 

 
  

Grapje 
Soms kom je wel eens iets tegen waardoor er 

vanzelf een glimlach op ‘t gezicht verschijnt. Dat zijn 

gedichtjes die ik graag doorgeef aan u. 

Kent u de nieuwe week-aanduiding al? 

 

Kalmaandag 

Dansdag 

Wensdag 

Wonderdag 

Wijdag 

Schaterdag 

Zindag 

 

 

 

 

Kerst 
Waar moet de kerstpreek over gaan? Wat wil ik 

(laten) zingen? Wie doet er mee in het koor, als 

musicus, als studioteam? Hoe gevuld mag onze kerk 
(weer) zijn? U snapt dat dit “wat” en “wie” al eerder 

door mijn hoofd spookte.  

 

In ieder geval weet ik dat één belofte al is 
uitgekomen: “Vòòr Kerst gaan we online”, zei onze 

beleidsouderling. En dat is gelukt! Kijkt u mee? En 
deel met ons uw ervaring, graag! 

 

O Heer, Uw licht heeft ons verbijsterd, 

een engel, boven ons begrip, 

gaf bij het woord een vingerwijzing: 

een Kind in doeken in een krib.     

 

Het is gezien – het licht van boven 

was als een hemels onderdak. 

Het is gezien wat is gesproken: 

een Baby in een voederbak. 

 

Het is gezien door ooggetuigen, 

een vroege nachtploeg was er bij. 

De herders zagen engelen juichen: 

een Kind van boven loven wij. 

 

 

Niet alleen 

  
 

Platform #Nietalleen biedt nog steeds in deze 

onzekere tijd hulp aan iedereen die dat nodig heeft. 

Iedereen kan met zijn of haar vraag bellen naar 

0800-1322. U wordt dan gekoppeld aan een 

plaatselijk initiatief. Kent u mensen die behoefte 

hebben aan hulp? Laat hen dit nummer bellen of 

bel voor hen. Alle informatie is te vinden op 

nietalleen.nl. Hulp nodig? Je bent #nietalleen. 

 

  

https://nietalleen.nl/
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3FM Serious Request 

 
 
Vorig jaar kwamen twee DJ’s dankzij 3FM-the 

lifeline nog langs bij onze Petruskerk. We gaven hen 

een bijdrage voor het goede doel dat met 
klokluiden was bijeengesprokkeld door u. Dit jaar 

trekken ze niet het land door. Voor hen weer een 
“lockdown”, nu vanaf vliegveld Twente. Tussen 18 

en 24 december is elke gift welkom. Maakt u ook 

wat over zonder de klok te luiden? Ik help u graag 
alvast met het nummer: IBAN NL56 INGB 0000 0006 

61 t.n.v. Nederlandse Rode Kruis. Het geld is nu 

voor ondersteuning van de medische hulpverleners 
in binnen- en buitenland. En allemaal gekoppeld 

aan Corona! 

 

Sinterklaas en Sint Cornelis 

Afgelopen zondag kerkte ik online. Het was fijn 

om er zo ook bij te kunnen zijn. Ik genoot van 

de zangeressen, van het bloemstuk, van de 

ouderling die blij was met elke kerkbezoeker 

maar ook voor mijn betrokkenheid als online-

kijker. Opeens waren er weer engelen met 

“goed nieuws” geland. Vooral de wensen 

deden me goed. Blijf ze maken en sturen a.u.b.! 

 

Ik kon het niet laten ook even naar de viering in 

de Ontmoetingskerk te kijken. Daar had ds. 

Cees Bochanen opeens een heilige collega: 

Sinterklaas deed mee en zorgde voor grandioze 

oecumene! Ik kreeg het idee dat hij mijn 

collega een handreiking bood voor nà zijn 

pensioen: hulp-sint Cornelis. 

En…wist u dat men in Dieren over een 

“beleidstijger” in plaats van “beleidsouderling” 

spreekt. Dat kwam ik ook opeens via dit online 

kerken te weten. 😊 

 

"Thee met een oortje"  

 
 

Op de verjaardag van onze dochter - dit jaar 

vrijdag de 13e - werd ik getrakteerd door Lucie 

Eikelboom op taart uit het Volkshuis en mooie 

gesprekken. Dat we het naar ons zin hebben 

aan tafel kunt u zien aan het vrolijke gezicht van 

mijn gesprekspartner. Wij tellen al af naar 

Kerst: dan hoopt Lucie belijdenis te doen. 

 

Collecteren 

Wie voorzichtig is en/of niet (meer) vaak ter 

kerke gaat, mist op zondag het “goede nieuws” 

maar ook de mogelijkheid om iets te doneren 

aan onze kerkrentmeesters, de diaconie of 

andere goede doelen zoals bijvoorbeeld 

KerkinAktie. Weet u dat u altijd iets mag 

overmaken? De rekeningnummers staan in 

Kerkklanken en op onze website. Als u belt, haal 

ik uw gevulde enveloppe ook graag thuis op. 

 

Beroep aangenomen 

Op maandag 7 december heb ik Renkum-

Heelsum een brief gebracht waarin ik meldde 

dat ik mijn beroep heb aanvaard. Met dit “ja-
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woord” is alles echt officieel. Het betekent ook 

dat ik opeens heel veel dingen voor “de laatste 

keer” ga doen. Wilt u graag nog een huisbezoek 

van mij: laat het me weten (0575-567778).  

 

Basiscatechese  

 
 

 
 
De basiscatechese was gekoppeld aan “Het goede 

leven”. De laatste keer kwamen we op 

zaterdagmiddag 28-11-20 samen. 

We maakten doosjes met inhoud voor de verkoop 
om kinderen uit het Griekse vluchtelingenkamp 

Moria een beetje te helpen. 

Samen hopen we dat hun slechte leven een beetje 
beter wordt: op weg naar “Het goede leven”!  

 

Wij deden opeens aan “kinderen voor kinderen”!  

Er is inmiddels  al € 217,00 door deze “verkoop” 

opgehaald. De middag sloot af met een kinderfilm, 

cola en chips. Wist u dat je in je leven zoveel 
mogelijk herinneringen moet maken. Dat was de 

boodschap uit de film “Mijn bijzonder rare week 

met Tess”. Een tip trouwens die belangrijk is voor 

elke generatie. 

 

Hotel Laag-Soeren 
Bij een bezoek in november 2020 aan het Kröller-

Müller Museum in Otterlo zag ik een 

kunstenaarsproject met als het thema ‘oude 
vervallen gebouwen’. Tot mijn verrassing zag ik 

tijdens de beeldpresentatie de vervallen staat van 

Hotel Laag-Soeren te Laag-Soeren. Misschien 

herkennen de inwoners van Laag-Soeren het nog.  

 

 
 
Met hartelijke groet,  

Hendrik-Jan van Middelkoop 
 

 

Schrijfacties Amnesty International november 

 
 
Deze maand gaan de brieven naar Bangladesh, de 

Egypte en Colombia. De brieven die u kunt sturen 
zijn als bijlagen bij de mail van deze Nieuwsbrief 

gevoegd. Doet u weer mee? Alleen samen kunnen 

we dit onrecht bestrijden. 
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Bangladesh:  

arbeidsmigranten horen niet in de cel! 

 
 

Bangladesh houdt sinds 28 september ten onrechte 

32 uit Syrië teruggestuurde arbeidsmigranten vast. 
Zij zouden zich in het buitenland schuldig hebben 

gemaakt aan criminele activiteiten, maar hier is 

geen enkel bewijs voor. Amnesty roept de 

autoriteiten in Bangladesh op de 32 

arbeidsmigranten onmiddellijk vrij te laten. 

  

Egypte:  

laat Mohamed el-Baqer onmiddellijk vrij! 

 
 

Terwijl hij al in de gevangenis zat, zou de Egyptische 
mensenrechtenadvocaat Mohamed el-Baqer tijdens 

het luchten lid zijn geworden van een ‘terroristische 
organisatie’. Het is een valse aanklacht, want hij had 

maandenlang geen contact met de buitenwereld 

gehad. Amnesty stelt dat el-Baqer uitsluitend wordt 
vastgehouden vanwege zijn vreedzame 

werkzaamheden als mensenrechtenverdediger en 

roept op tot zijn onmiddellijke vrijlating.  

  

Colombia: regering faalt bij bescherming 

mensenrechtenactivisten 

Colombia is een gevaarlijk land voor mensen die 

mensenrechten, landrechten en hun leefomgeving 

verdedigen. In 2016 kwamen er maatregelen om 
hen te beschermen maar deze zijn niet effectief, 

want dit jaar zijn al 95 activisten vermoord. De 

Colombiaanse regering faalt bij het beschermen van 
mensenrechtenverdedigers. Amnesty roept de 

autoriteiten op eindelijk passende en effectieve 
maatregelen te nemen ter bescherming van de 

mensenrechtenactivisten.  

 

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

23 december in uw elektronische brievenbus. Uw 

inbreng is meer dan welkom; dan graag vóór 

maandag 21 december naar ds. Quik of Fred 

Haandrikman mailen. Wie oplet ziet dat er nu een 

andere dag gehanteerd wordt. 

 

SinterKerst 
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Kom met kerst: welkom 

Omdat we maar met 30 mensen kunnen kerken, is 

de Petruskerk niet alleen om 22.30 uur open maar 

ook om 19.00 uur. Vooral deze vroege editie is 

kindvriendelijk met veel aandacht voor “Het 

koppige ezeltje”. Grootouders en ouders vraag ik 

zich aan te melden. Kinderen kunnen zonder 

registratie komen. 

  

 
 

Tot slot: “Goed nieuws”  

(melodie: lied 767) 

 

En in de nacht klinkt er een lied: 

het grote Feest begint. 

Ga snel op weg en mis het niet: 

kom kijken bij het Kind! 

 

(Kerstnacht; Lukas 2: 1 - 20)  

 
Liturgische schikking 1e Advent 

 

 

 

 

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

