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Nieuwsbrief 2021-07 

 

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

    

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,  

maar de grootste daarvan is de liefde. 

 
1 Korintiërs 13: 13 

 

Afscheid ds. Joke Quik-Verweij 
Het was een prachtige winterse dag op zondag 14 
februari 2021. Er werd volop geschaatst en sleetje 

gereden op het kanaal tussen Dieren en Spankeren 
… én er werd in de Petruskerk in Spankeren afscheid 

genomen van ds. Joke Quik-Verweij die de 

Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en 

Dieren N.O. 22 jaar had gediend. Een enigszins 

vreemde tegenstelling …vrolijke mensen in de 

winterzon buiten en een gezelschap van maximaal 
30 personen in de Petruskerk vanwege de RIVM-

maatregelen. 

 

 

Afscheidsdienst 
’s Morgens om 10.00 uur was er een afscheidsdienst 
waarin onze ‘eigen’ predikant voorging, zoals dat zo 
vaak werd gezegd in de afgelopen jaren. Het thema 
van de dienst was “Liefde’. Hoe kon het ook anders 
op deze Valentijnsdag. Op verschillende manieren 
werd de liefde belicht.   

 

 

 

 

 

 

 
Een geweldig gevoel van verbondenheid overheerste 
dankzij kijkers in de kerk (offline) en kijkers buiten de 
kerk (online): inspirerende woorden en emotie 
wisselden elkaar mooi af. Heel fijn was het dat haar 
man Guido en haar kinderen Judith, Ruben, Daniël en 
Tobias aanwezig konden zijn.  

 

 
 

 

herv.gemeentespankeren@ziggo.nl 

https://spankeren.protestantsekerk.net 
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De zang via filmpjes, zelfs van ons gelegenheidskoor, 
bracht een extraatje waar iedereen blij van werd. 
Dankzij Ruben’s vriend Maurice Antenbrink kwam 
deze mooie video-montage tot stand. 

 

 

De liturgische bloemschikgroep had weer een 
prachtige schikking gemaakt met speciale bloemen 
die voor deze gelegenheid waren uitgezocht  en 
waarvan de betekenis werd uitgelegd, zodat iedereen 
kon zien en horen hoe we als predikant en gemeente 
met elkaar in verbinding hebben gestaan in al die 22 
jaar dat zij hier predikant was.  De rode touche via 
bloemen op verschillende plaatsen in de kerk, 
corsages, antependium en zelfs stropdas, sjaal of vest 
benadrukten prachtig dat niemand zonder de Heilige 
Geest kan. Kortom: met en zonder zakdoekje was het 
goed toeven bij Petrus in de kerk.    
Na afloop van de dienst werd door de cateringgroep 
koffie met een heerlijk gebakje rondgebracht en 
waren de aanwezigen in de gelegenhied om 
persoonlijk (maar Coronaproof) afscheid te nemen 
van onze predikant en haar gezin. 
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Afscheidsbijeenkomst 
 ’s Middags was er een afscheidsbijeenkomst met 
dankwoorden, muziek, zang, foto’s en alles wat bij 
een afscheid en in ons ‘eigen’ jargon bij een 
‘uitdiensttreding’ hoort. En alles werd op een luchtige 
manier aan elkaar gepraat door de ladyspeaker, 
Tineke van Middelkoop-Mintjes.  

 

 

 
Dankzij de techniek was er opeens toch harmonieuze 
zang van het jongerenkoor uit de Emmaüskerk en 
kwam ook ons eigen gelegenheidskoor weer twee 
keer zuiver in beeld. Verschillende kringen 
presenteerden zich met een lach en een traan. En 
heel veel schouderklopjes bereikten ds. Quik die 
genoot van echte gezichten en de complimenten.   
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Met precisie werden microfoon en lezenaar tussen de 
praatjes door gereinigd: het gevaar van corona werd 
steeds met een glimlach aangepakt. 

 

 

Het was een passend afscheid met fysieke of online 
presentaties van de vertegenwoordigers van de 
diverse kerkelijke groepen, Judith en Daniël Quik, 
Dierense pastores en vertegenwoordigers, Jan Jansen 

namens de Emmaüskerk, Ton Eikelboom namens de 
Jut van Breukelerwaard Stichting. Ook de zus van ds. 
Joke Quik-Verweij en haar gezin, die door de Corona 
omstandigheden niet aanwezig konden zijn, presen-
teerden zich via een filmpje. Heel mooi. 

 

 

Hoe ontzettend blij zijn wij dan allemaal met de 
mogelijkheden om presentaties te kunnen laten zien 
in de kerk, mensen mee te kunnen laten genieten via 
kerkdienstgemist.nl en met de nieuwe digitale piano, 
“die een geluid heeft als van een vleugel” zoals onze 
pianist Ronald Brons het treffend samenvat en die 
ook werd bespeeld door Dick Goedhart en Ronald 
Brons.  

Het 25-jarige ambtsjubileum van ds. Joke Quik-
Verweij werd op 17 februari 2019, op een zonnige 
zondag, groots gevierd met theater, muziek etc.  
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En nu een afscheid dat op een bijzondere dag 
(Valentijnsdag) en in een bijzondere tijd nog zo 
passend gerealiseerd kon worden. Wij zijn blij dat het 
naar wens is verlopen ondanks alle Corona 
beperkingen.   

 

 

 

 

Heel veel terechte complimenten werden aan ds. 
Quik-Verweij gegeven. Zeker op zo’n dag zie je 
hoeveel waardering er is voor deze vrouw, die ruim 
22 jaar onze gemeente heeft gediend, met hart en 
ziel.  Een heel gemeend ‘dank je wel voor al deze 
mooie jaren’ was de korte samenvatting daarvan. 
We zullen haar zeker gaan missen deze vrouw met 
een groot hart en een warme belangstelling voor 
iedereen. 

 

Aan het eind van de afscheidsbijeenkomst heeft Jan 
Burgers, namens de gemeente, als cadeau een 
zonnewijzer aangeboden. Deze zal vast een passende 
plek vinden in Renkum of Heelsum. Deze zonnewijzer 
zal voor altijd verbonden zijn met “sweet memories” 
aan kerkelijk Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O. 
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Het herinneringsboek met verzamelde afscheids-
woorden, samengesteld door gemeenteleden, wordt 
binnenkort nog overhandigd als een stijlvol boekwerk.  

 

. 

 

Na alle mooie woorden en presentaties konden de 
aanwezigen persoonlijk afscheid van ds. Quik nemen. 
Dankzij de met bloemen versierde avondmaalstafel 
was deze tafel geen barrière  maar een mooie 
bescherming om niet te innig te worden.  
Kaarten, cadeaus en laatste herinneringen met 
warme woorden werden gedeeld. 

Veel dank aan allen die deze middag tot een mooi 
afscheid hebben kunnen maken… de kerkenraad, het 
studioteam, de ladyspeaker, organist en pianist, de 
zangers en zangeressen, bloemschiksters, 
cateringgroepen, fotografen, sneeuwruimers(!) en 
diegenen achter de schermen waarop altijd een  
(technisch) beroep gedaan kan worden! 

Na afloop heeft de afscheidscommissie, bestaande uit 
Jan Burgers, Janneken Kaal-van den Houten, Gé 
Eikelboom-Beumer, Ruben Quik,  

Bretta van Middelkoop-Slijkhuis en Fred 
Haandrikman,  het glas geheven op een mooie 
toekomst in Renkum-Heelsum voor ds. Joke Quik-
Verweij en haar gezin!  

 

 

Afscheid 

Toch nog een afscheidswoordje in de nieuwsbrief van 
mij: Lieve broeders en zusters, dank voor de 
supermooie zondag!!! Allebei de dagdelen brachten 
warme herinneringen die ik in mijn hart zal bewaren . 
Het was een feest om inspirerende woorden te delen 
en het was een feest om in het zonnetje gezet te 
worden. Dank voor de post thuis, dank voor de  
persoonlijke geschenken en dank voor het cadeau 
(=de zonnewijzer) namens de gemeente.  
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Dank voor het meeleven en meekijken via 
www.kerkdienstgemist.nl.  Blijf dat laatste gewoon 
doen totdat de kerk weer kerkgangers mag 
ontvangen.  
En .. geen gedag, maar tot ziens met een glimlach,  
ds. Quik 
 

 
 

 

 

 
 

Kerkdienst op zondag 21 februari 
Zondag 21 februari zal ds. Ronald Heins voorgaan in 
de dienst te Spankeren. Jarenlang diende hij kerkelijk 
Eerbeek. Inmiddels is hij als voorganger ook al een 
behoorlijke tijd in Zutphen actief. Fijn dat we nu naar 
hem mogen luisteren en kijken. 

 
 

 

Kerkdiensten on-line te volgen 
Het is mogelijk om alle diensten en activiteiten 
vanuit onze Petruskerk live te volgen op internet, 

via de website kerkdienstgemist.nl. U kunt ook op 

een later moment de diensten gaan bekijken. 
Hierbij is het goed om te weten dat op het eerste 

scherm met de diensten van Spankeren op de 
website van kerkdienstgemist.nl niet alle 

kerkdiensten staan. Wilt u eerdere diensten 

terugzien, klik dan op de knop ‘Alle uitzendingen’ 
onderaan het scherm. 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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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 

Op zondag 21 februari gaan de bloemen naar 

Mevrouw Peters-Jansen in Dieren.  

 

 
 

God, draag me 

en verdraag me 

de komende 40 dagen 

wat ik wil loslaten. 
  
Dat steeds meer en meer willen hebben, 
wil ik loslaten. 
Dat altijd gelijk moeten hebben, 
wil ik loslaten. 
Dat uiterlijke dat me steeds domineert, 
wil ik loslaten 

Die kleine wereld van ik en ik alleen, 
wil ik loslaten. 
  
God, wil je me dragen, 
wil je me verdragen 

die komende 40 dagen  
terwijl ik het probeer. 
 

(Antoon Vandeputte) 
 

 

 

 

Met een hartelijke groet, 

 

Ds. J.B. Quik-Verweij 

Bretta van Middelkoop-Slijkhuis 

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   

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren
mailto:herv.gemeentespankeren@ziggo.nl

