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Afscheid ds. J.B. Quik-Verweij 
 

Zoals bekend heeft ds. J.B. Quik-Verweij onlangs een 
beroep naar de Protestantse Gemeente Renkum-
Heelsum aangenomen. Dat betekent dat onze 
predikante na 22 jaar afscheid neemt van onze 
gemeente. 
 
Binnen de mogelijkheden die de voorbereidings-
commissie nu, als gevolg van de coronamaatregelen, 
tot haar beschikking heeft, willen wij daar zeker 
aandacht aan besteden. Dat zal plaatsvinden   
op zondag 14 februari 2021 (voor velen ook bekend 
als Valentijnsdag).  
 

Hoe ziet de dag er uit …… 
Het is de bedoeling dat er ’s morgens om 10.00 uur 
een speciale kerkdienst wordt gehouden en  
’s middags om 13.30 uur een afscheidsbijeenkomst. 
In de kerkdienst van 10.00 uur zal ds. Quik voor het 
laatst voorgaan als predikant in onze gemeente.  
Beide bijeenkomsten zullen via kerkdienstgemist.nl 
worden uitgezonden en wel via de link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-
Spankeren 
 
Helaas mogen er tijdens beide bijeenkomsten maar 
maximaal 30 personen aanwezig zijn en zullen er 
keuzes gemaakt moeten worden, maar zoals u weet 
kunnen beide bijeenkomsten ook online worden 
gevolgd.    
 
 

 
 
 
Voor wie aanwezig is bij de kerkdienst resp. de 
afscheidsbijeenkomst bestaat de mogelijkheid om na 
afloop daarvan persoonlijk afscheid te nemen van  
ds. Quik-Verweij.   
 
Voor wie niet bij de dienst om 10.00 uur of de 
afscheidsbijeenkomst om 13.30 uur aanwezig kan 
zijn, bestaat de mogelijkheid om na de middag-
bijeenkomst vanaf 15.00 uur persoonlijk afscheid te 
nemen van ds. Quik-Verweij door middel van een zgn. 
‘doorlopend afscheid’. Dat zal ook op gepaste afstand 
in de kerk plaatsvinden.  
Om organisatorische redenen zullen wij daarbij 
gebruik moeten maken van een zgn. ‘tijdslot’ en zal 
“De Kerkhorst” als opvang dienen om het afscheid 
volgens de coronaregels te laten verlopen. De 
veiligheid van iedereen moet gewaarborgd zijn.  
Dit betekent dat, als u zich hiervoor aanmeldt, u een 
tijd toegewezen krijgt wanneer u afscheid kunt 
nemen. Omdat er niet verschillende mensen 
tegelijkertijd afscheid kunnen nemen is de tijd per 
persoon ook beperkt tot ongeveer vijf  minuten. Wij  
vragen u dan ook dringend om op tijd te komen.  
U kunt zich melden op de afgesproken tijd in “De 
Kerkhorst” en van daar uit wordt u begeleid naar de 
kerk. 
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Vooraf aanmelden 
Wanneer u aanwezig wilt zijn bij de kerkdienst om 
10.00 uur of de afscheidsbijeenkomst om 13.30 uur of 
de afscheidsreceptie vanaf 15.00 uur, dan kunt u zich 
hiervoor 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 en met donderdag 11 
februari. Reserveringen kunnen ook worden gedaan 
door het inspreken van de voicemail of het sturen van 
een e-mail naar (jcenhburgers@ziggo.nl). In principe 
geldt: ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’, maar 
we zijn van mening dat mensen die niet in de 
gelegenheid zijn om online te kijken voorrang 
hebben. U kunt zich ook maar voor één bijeenkomst 
aanmelden.  
 

Cadeau 
Namens alle gemeenteleden willen wij ds. J.B. Quik-
Verweij een cadeau aanbieden.  
Indien u hieraan wilt meedoen, kunt u een bijdrage 
overmaken op bankrekeningnummer NL41 RABO 
0313 6003 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde 
Gemeente o.v.v. ‘gift afscheidscadeau ds. Quik-
Verweij’.  
Wilt u contant een bijdrage geven, dan graag in een 
enveloppe met vermelding ’Cadeau afscheid ds. Quik’ 
en die bezorgen bij Jan Burgers, Overweg 49, 
Spankeren.  
 

Uw persoonlijke afscheidsbijdrage 
Ook willen wij u vragen om een A-4 papier aan te 
leveren waarop u uw herinneringen aan onze 
predikante kunt verwoorden of uitbeelden. Nadien zal 
er een herinneringsboek worden samengesteld van al 
deze persoonlijke bijdragen. Het betreffende A-4 tje 
kunt u eveneens inleveren bij Jan Burgers.  
 

Persoonlijke wens 
Daarnaast willen gemeenteleden de gelegenheid 
geven om een korte persoonlijke boodschap voor ds. 
Quik te laten inspreken op een filmpje. Een van de 
commissieleden komt daarvoor dan bij u langs voor 
een opname. De opnames worden tijdens de 
afscheidsbijeenkomst om 13.30 uur vertoond. 
Om besmettingen te voorkomen kan deze opname bij 
uw voordeur worden gemaakt, maar het mag ook 
binnen bij u thuis op gepaste afstand of een andere 
locatie.  
Vindt u dit een leuk idee, bel dan even met Fred 
Haandrikman (06 21 59 55 29) en dan zullen we 
binnenkort een afspraak met u maken voor de 
opname.  
 
 

 
Ondanks alle coronabeperkingen willen we samen 
proberen om ds. Quik toch een zo mooi mogelijk 
afscheid te geven. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Kerkenraad Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-
Soeren en Dieren N.O. 
 
Namens de voorbereidingscommissie:  
Fred Haandrikman, voorzitter 
Jan Burgers; Gé Eikelboom-Beumer; Janneken Kaal-
van den Houten; Ruben Quik en Bretta van 
Middelkoop-Slijkhuis. 
E-mail:  herv.gemeentespankeren@ziggo.nl 
Tel. 06 21 59 55 29 
 
 
 
 

 

Gisteren is een herinnering 

Vandaag is een geschenk 

Morgen is in Gods’ hand 
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