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Nieuwsbrief 2020-41 

 

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

    

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lieve God,  

Om licht zijn we gekomen:  
Licht in donkere dagen,  
Licht op onze levensweg. 
 
Om warmte zijn wij gekomen:  
warmte voor koude handen.  
warmte die de kou verjaagt. 
 
Om blijheid zijn wij gekomen:  
blijheid om het feest dat komt.  
blijheid met mensen om ons heen. 
 
Om troost zijn wij gekomen:  
troost als het feest niet komt.  
troost om gemis.  
 
Om Licht zijn wij gekomen 
Lieve God: met het Licht van Uw ogen,  
zegen ons.  
 
Amen. 

Kerst 2020 …. Anders dan anders 

 
 
Met Pasen mochten we online buurten in de 

Ontmoetingskerk. Dat was fijne oplossing. Dat we 

met Kerst zelf online konden was beloofd én is 

gelukt. Dat we daarbij vaker een lege kerk zouden  

 

hebben, viel rauw op mijn dak. Vandaar het thema 

“Donker – licht” in de Kerstnacht in plaats van 

inzoemen op “Engelen”. Dus: Kerst 2020 …. “Anders 

dan anders”. Maar zeker niet van minder waarde: 

juist nu is “het Licht der wereld” meer dan gewenst 

en welkom.  

 

Kerkdiensten komende dagen 

U weet het waarschijnlijk al: de meeste van onze 
kerst vieringen zijn alleen online te bekijken. U kunt 

dus thuis met ons meevieren en… ook zingen. Dat is 

opeens “de plus” bij “de min”. Voor digibeten is er 
een mooie alternatieve route door Kerstnacht af te 

stemmen op NPO1: “De nationale Kerstavond” via 
de KRO-NCRV (22:30 uur): Johnny de Mol vertelt 

het Kerstverhaal live vanuit de Domkerk in Utrecht. 

“Als wij niet naar de kerstnachtviering kunnen, komt 
de kerstnachtviering naar ons toe”, is de gedachte 

hierbij. Dit vraagt om iets minder handelingen:  

TV aan en de juiste zender (nr. 1) zoeken!  

 

Kinderkerstfeest online! 
Ons eigen kinderkerstfeest op Kerstavond kan 
helaas niet doorgaan, maar vanuit de 

Ontmoetingskerk in Dieren is er wel een digitale 

dienst die begint om 19.00 uur. Er klinken 

Kerstliedjes en muziek, er is een kerstverhaal, je 

kunt (vooraf) een kerstlichtje maken, er is een 

‘kahootkwis’ en een mysterieguest. Het 
onlineorkest van het Dierens Harmonie Orkest 

werkt ook mee. Als je je opgeeft worden de 

materialen voor het kerstlichtje bij je thuis gebracht. 

Stuur een mailtje naar kinderkerst@pkndieren.nl 

met het adres en aantal kinderen. Zorg dat je een 

extra mobiel/ tablet/laptop in de buurt hebt(of die 

van je ouders) voor de kahootkwis. 

 

Kijk en luister met Kerst: zangers (m/v)  
Ik ben blij dat Roos ten Veen en Berend Smits mijn 

zangduo willen zijn in de Kerstnacht. We hebben 

ook nog plannen om met z’n drieën te zingen. 

 
 

 

herv.gemeentespankeren@ziggo.nl 

https://spankeren.protestantsekerk.net 
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Kerstmorgen zingen Jemijn de Coo en Ruben Quik. 

Zij kozen verschillende “Carols” uit en nemen ons 

mee naar de Engelse Kerstsfeer.  

Op zondag 27 december zal er geen kerkdienst zijn. 

Oudejaarsavond kunt u on-line meekijken naar de 

dienst die om 19.00 uur wordt uitgezonden vanuit 

de Ontmoetingskerk. Voorganger ds. F. Ort. 

 

Meld u tijdig aan voor de Kerstmorgendienst 
Met Kerstmorgen mogen er maar 30 mensen in de 

kerk zijn. Als u er graag bij wilt zijn, dan moet u 
vooraf een plekje reserveren. Hierbij geldt: ‘wie het 

eerst komt, die het eerst maalt’. U kunt u 

aanmelden door te bellen naar de fam. J. Burgers 

(0313-416504). Dat kan elke dag tussen 9.00 uur en 

18.00 uur en uiterlijk tot op woensdag 23 december 
18:00 uur. 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 on-line te volgen 
Het is mogelijk om alle diensten vanuit onze 

Petruskerk live te volgen op internet, via de website 

kerkdienstgemist.nl. U kunt ook op een later 

moment de diensten gaan bekijken.  

Door de volgende link in te voeren in uw 

webbrowser gaat u direct naar deze website:  

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

Dorpskerk-Spankeren   
 

Tip:  sla deze website op bij uw favorieten. 

 

 
 

 

 

 

Bloemengroet 

De bloemen van  

3 januari gaan 

naar de heer en 
mevrouw Arends 

(Dieren NO).  

 

 

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. 

 

Oor 
Wie om een luisterend oor verlegen is, mag mij ook 

bellen: 0575-567778. Omdat ik nu meer thuiswerk, 

treft u waarschijnlijk mij snel aan de lijn. En wordt u 

door mijn man en/of kinderen gevonden dan weten 

zij u wel met mij te verbinden. Tot bels, ds. Quik 

 

Bijeenkomst Liturgiegroep 

 
 

Met een kleine groep gemeenteleden keken we 

naar de liturgische opzet van onze vieringen. Dankzij 

het scherm en dankzij de lockdown schuiven er 
bijna vanzelf vernieuwingen binnen die enorm 

prettig en eigentijds worden ervaren. Beurtspraak, 

meer lectores en rituelen zijn welkom. De kerken-
raad zal dit in haar beleid zeker meenemen. Al met 

al een hele bijzondere avond en als je dan allemaal  

 

mailto:jcenhburgers@ziggo.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren
https://nietalleen.nl/
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ook nog een mooi hart met een steen daarin mee 

krijgt van een van de deelnemers met een prachtige 

uitleg daarbij, dan is de avond helemaal top. 

 

Dank - warme groet 
Beste gemeenteleden, 

 

Overweldigend en 

hartverwarmend waren 
en zijn jullie reacties 

voor en na het heengaan 

van Joop. Jullie 

persoonlijke gesprekken, 

de grote hoeveelheid 

kaarten, de 

bemoedigende 

woorden, jullie 
meeleven en steun 

gedurende zijn ziekte,                 

troffen ons diep.  

Joop doorstond zijn ziekte kranig, had vertrouwen in 

een leven na de dood, doch vond het heel moeilijk, 

de kinderen en mij achter te moeten laten. Nu, na 

zijn overlijden ontvangen de kinderen en ik opnieuw 

vele lieve reacties uit onze mooie gemeente. Heel 

veel dank hiervoor. Tevens danken we hartelijk Ds. 

Quik, Dick Goedhart, Fred Haandrikman, Jan Burgers 

en alle anderen, die voor en na de begrafenisdienst 

hand- en spandiensten hebben verricht.  

 

Een hartelijke groet, ook namens de kinderen, 

Anneke Thijssen 

 

Veel belangstelling voor internet uitzendingen 
We zijn blij dat we onze kerkdiensten kunnen laten 

zien aan mensen die niet in de kerk aanwezig 

kunnen zijn. Dat het erg gewaardeerd wordt blijkt 
wel uit de kijkcijfers die we wekelijks gerapporteerd 

krijgen en de vele positieve reacties. We kunnen 
zien hoeveel keer er is ingelogd zowel tijdens de 

uitzending als door mensen die achteraf de 

uitzending hebben bekeken. Tijdens de 
uitvaartdienst van Joop Thijssen op 14 december is 

er 111 keer ingelogd door mensen die live 

meekeken. De opname is achteraf door 259 mensen 
bekeken. Voor de dienst van 6 december is er in 

totaal 84 keer ingelogd. ‘Inloggen’ kan ook 
betekenen dat iemand maar een korte tijd heeft 

gekeken. Al met al hele mooie cijfers waar we erg 

blij mee zijn. Je ziet dus ook dat heel veel mensen 

pas op een later moment een dienst bekijken als het 

hun uitkomt; en waarom ook niet? 

 
 

Kerstverhaal 

 
 
In de adventskalender van de PKN stond bij zondag 

20 december een stukje uit een waargebeurd 

kerstverhaal dat via een QR-code helemaal te lezen 
is. Voor u nu in de bijlage ook dit ludieke verhaal. 

Misschien een goede leesstip voor zondag 27 
december als onze beide kerken (preventief) 

gesloten zijn?  

U kunt het verhaal ook lezen op 

petrus.protestantsekerk.nl/kerstverhaal 

...of scan deze QR-code. 

 

Voor u gelezen: kunstenaar Samuel Buri  

“Wonderbare raadsman, Goddelijke Held, 

Eeuwige vader, Vredevorst”         
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Kunstenaar Samuel Buri gebruikt in het kerkraam 

profetische woorden uit Jesaja 9 (vers 5) die ons 

helpen onze harten voor te bereiden op het feest 

der feesten: Kerstfeest. 

 

De kleuren zijn ingetogen. De letters zijn wit en 
contrasteren slechts zwak met de mozaïekachtige, 

zachtblauwe achtergrond. Ze passen in de structuur 
van het venster maar ze lopen wel door achter de 

twee zwarte stijlen. De stenen structuur wordt ook 

in het bovendeel van het venster gerespecteerd 
maar tegelijk doorkruist door drie monochrome 

vlakken. Men zou hierin een symbool kunnen zien 

voor de Drie-eenheid, die vrij is om alle grenzen te 

doorbreken en zich openbaart in het ‘kind’ van 

verderop in Jesaja 9. 

 

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

8 januari in uw elektronische brievenbus. Uw 
inbreng is meer dan welkom; dan graag uw kopij 

vóór woensdag 6 januari naar ds. Quik of Fred 
Haandrikman mailen. 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

Tot slot (met dank aan Dietrich Bonhoeffer) 

 

Laat arm en stil de kaarsen branden heden, 

die Gij hier in ons duister hebt gebracht., 

breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 

Wij weten het, Uw licht schijnt in de nacht. 

 

In goede machten liefderijk geborgen 

verwachten wij getroost wat komen mag. 

God is met ons des avond en des morgens, 

Is zeker met ons elke nieuwe dag. 
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De kerkenraad wenst u allen een gezegend  

Kerstfeest en een fijne jaarwisseling. 
 

 

 

 

 

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

