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Nieuwsbrief 2021-08 

 

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

    

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lente-dromer 
’T is geen zomer- 
geen winter- en geen herfst-  
maar ’n lente-dromer  
die er in mij schuilt 
en die de winter tegen de lente inruilt. 
Ik kies voor vlinders en de bloemen, 
voor muggen die ’s nachts langs me zoemen, 
de goddelijke zon 
die voor ons de winter overwon. 
Dat is alles voor ‘n lente-dromer! 
 
(auteur: J.H. Ot, 1971) 
 

De lente komt er aan 
Wat is het toch heerlijk als de lente weer langzaam op 
gang komt en het zonnetje zo fantastisch schijnt. Je 
kunt dan zo intens genieten van die heerlijke 
fietstochtjes en het kopje koffie of thee in de zon. 
Hoewel de winterperiode natuurlijk ook niet verkeerd 
was. Wat hebben we met alle kinderen genoten van 
de sneeuw die er lag en we denken nog vaak aan het 
schaatsplezier dat velen mochten beleven. Maar dat 
is nu helaas weggedooid. Gelukkig hebben we de 
foto’s nog en knalt de lente de grond uit, ook bij onze 
kerken. 

 

 

 
 
Steeds weer die Corona 
Wat zouden we graag weer met elkaar in de kerk 
zitten en samen uit volle borst gaan zingen, maar 
helaas …. het kan nog even niet. Ondanks dat de 
landelijke Protestantse Kerk in Nederland heeft 
aangegeven dat beperkt kerkbezoek - onder 
voorwaarden - weer mogelijk is, is onze kerkenraad 
van mening dat het niet goed zou zijn om weer 
bezoekers toe te laten in onze diensten. Als overal 
iedereen nog zoveel mogelijk contacten moet mijden, 
dan kunnen wij het niet maken dat wij ‘gewoon’ weer 
bij elkaar komen in de kerk. Ook wil de kerkenraad 
geen enkel risico lopen dat onze kerkgangers op 
leeftijd besmet worden met dit vervelende virus. 
Daarom het besluit om voorlopig tot de Pasen geen 
bezoekers toe te laten. Wel zullen we weer één of 
twee voorzangers inroosteren die liederen in de 
dienst kunnen zingen naast de digitale filmpjes en 
muziekjes die natuurlijk ook gebruikt kunnen worden 
door de gastvoorgangers. 

 
 

 

pkn.spankeren@ziggo.nl 

https://spankeren.protestantsekerk.net 
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Kerkdienst en komende zondagen 
Op zondag 7 maart a.s. zal mw. ds. I.M.J. Eldering- 
Jonckers Nieboer uit Velp voorgaan in de dienst.  
Het thema van de dienst is ‘Boosheid of Heilige 
toorn’. Dit n.a.v. het optreden van Jezus in de tempel.  
Volgende week, zondag 14 maart, gaat een oude 
bekende bij ons voor: ds. T. Gaastra. We zijn blij dat 
wij hem als oud-predikant in onze gemeente weer 
mogen begroeten in onze kerk. 

Helaas mogen er bij beide diensten nog geen 
bezoekers aanwezig zijn, maar u kunt de dienst 
natuurlijk wel volgen via Kerkdienstgemist.nl. 

 
 

 

 

Kerkdiensten on-line te volgen 
Het is altijd mogelijk om alle diensten en activiteiten 

vanuit onze Petruskerk live te volgen op internet, 
via de website www.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. 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 7 maart gaan de bloemen naar mevr. 

Vrijaldenhoven te Laag-Soeren. Afgelopen week zijn 

er ook bloemen gebracht bij de fam. Goedhart te 

Dieren. 

 

Kerkbalans 2021 
De kerkrentmeesters hebben de  retourenveloppen 

van Kerkbalans weer geteld. Het totaal van de 
toezeggingen heeft hen (en ons allen) aangenaam 

verrast. Het toegezegde bedrag is € 31.944,-, dat is 
6,17 % meer dan vorig jaar.  

Een prima 

resultaat met 

dank aan alle 

gemeenteleden 

die hieraan 
hebben 

bijgedragen en 
niet te vergeten 

de lopers. 

 

Veertigdagentijdkalender nu ook online 
De Petrus-veertigdagentijdkalender wordt dit jaar 

niet alleen op papier, maar ook online aangeboden. 
Op petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd is er 

elke dag een nieuw vakje te openen, met dagelijkse 

overdenkingen, gebeden en leuke extra’s. Het 

thema van de kalender is dit jaar 'Ik ben er voor 

jou’, en ze behandelt wekelijks één van de zeven 

werken van barmhartigheid. Jezus heeft ons laten 
zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en 

de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de 

vreemdelingen onderdak bieden, de zieken 
verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden 

begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van 

vandaag. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren
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Met Petrus op de bank 
Vroeger zeiden we: “Daar blijf ik voor thuis”. Een 

mooi televisieprogramma hield ons op de bank. 

Tegenwoordig zijn we dankzij Corona al veel thuis. 
Voor al die thuisblijvers daarom een kijk-tip:  

het programma “Petrus in het land” (NPO2, elke 

zaterdag om 17:10 uur via NCRV/KRO i.s.m. PKN) 

Dit programma portretteert vindplaatsen van 
“geloof, hoop en liefde” zowel stadskerken als 

dorpskernen met hun heilig huis. Een enthousiaste 

kijker uit Laag-Soeren vroeg om reclame te maken: 
bij deze gedaan! 

 

Nieuwe e-mailadressen in gebruik genomen 
Mede n.a.v. het vertrek van Tom van Ark als scriba 

en aanspreekpunt voor de Diaconie, zijn er nieuwe 
e-mailadressen gekomen voor onze gemeente.  

Voor algemene zaken kunt gebruik maken van het 

e-mailadres: pkn.spankeren@ziggo.nl (scribaat). 

Wilt u iets naar de Diaconie sturen, gebruik dan: 
diaconie.pkn.spankeren@ziggo.nl. Mutaties voor de 

ledenadministratie kunt u sturen naar: 
ledenadministratie.pkn.spankeren@ziggo.nl 

 

Inzameling voor het EBC - de Schuilplaats 
Paul Boer, een goede bekende uit onze 

buurgemeente Dieren, is betrokken bij het 

Evangelisch Begeleidings Centrum ‘De Schuilplaats’ 

in 't Harde. Bij hem kun je o.a. postzegels, 
balpennen en ansichtkaarten afleveren voor ‘De 

Schuilplaats’. Per 2 maart jl. is hij verhuisd van de 
Adm. Helfrichlaan 21 naar Adm. Helfrichlaan nr. 8. 

Dus graag deze spullen voortaan afgeven op dit 

nieuwe adres (nr. 8). Je mag ook een zakje aan de 

deurklink hangen. Ook kunt u hem bellen of mailen 

dan komt hij het bij u ophalen Tel. 421301 en  

e-mail: paulebc@xs4all.nl 

 

Je hoeft het niet alleen te doen 

 

Corona zorgt helaas voor de groei van eenzaamheid. 

Dat vraagt om actie. Wat kun je zelf doen? Bezoek 

iemand in uw omgeving en laat ze weten dat je er 

voor hem of haar bent. Neem een kaarsje mee, een 
mooie herinnering voor degene die je bezoekt én 

een symbool van licht en hoop. Maak er een 

#Nietalleen kaarsje van. Via de website van de PKN  
kun je een kaarswikkel en kaartje bestellen óf zelf 

uitprinten. 

 

"Kerke goan" 
Bij haar afscheid kreeg ds. Quik een gedicht in het 
mooie dialect, geschreven door de vader van  Theo 
Keuper en dat ze u niet wil onthouden: 
 
Zondagmorgen luudt de klokken,  
in menig dorp van het vaderland. 
En dan komt heel wat mensen, 
noa de kerk van alle kant. 
Zondagsmorgen luudt de klokken, 
moar zo vulle komt er niet. 
Heurt ze niet de klokken neugen, 
of hebt ze misschien geen tied. 
Zondagsmorgens luudt de klokken, 
toch bent vulle kerken kaal. 
Al de reden op goan numen, 
dan wier et een heel verhaal. 
Ik las laatst van een domineer, 
den vulle mensen had evroagd. 
Doar een versken op goan maken, 
He k er moar es op ewoagd. 
Domineer 'k motte elke morgen, 
In de weke vroeg op stoan. 
 
Alleen s Zondags kan 'k uutsloapen, 
Ik kan niet  noa de kerke goan. 
Een ander zei, et wordt zo late 
Veur de kerke is an 't end. 
t Huushollen lup dan in de warre 
en dat bun ik niet gewend. 
De een vond 't in de kerk te tochtig, 
wier er altijd zo verkeld. 
Een ander vond et weer te heite 
doar was hie niet op gesteld. 
De preke kan ik toch niet volgen, 
et Geet mi'j boven miene pet. 
Dan weer is et te eenvoudig, 
de middenweg vult niet met. 
Ik kan den domineer niet verstoane, 
Al luusterik nog zo best. 
Ik kan zien schreeuwen niet goed hebben,  
doarum bun ik er nooit ewest. 
Et lecht dat deur de raams kump 
schienen is an de ogen mi'j te fel. 

mailto:pkn.spankeren@ziggo.nl
mailto:diaconie.pkn.spankeren@ziggo.nl
mailto:ledenadministratie.pkn.spankeren@ziggo.nl
mailto:paulebc@xs4all.nl
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Ik vind het in de kerk zo donker, 
anders joa dan kwam ik wel. 
De een krig zondags vroeg visite 
en lut 't bezuuk niet graag allene. 
Men kan toch wel christen wezen, 
Al hef men nooit de kerk bezocht. 
et zit niet in kerke goane, 
wat geliek heb ze misschien. 
Hoe men het ook geet bekieken, 
Uitvluchten bent er stuk veur stuk. 
Het is niet willen dat is zeker, 
al verweert men zich ook druk. 
Zondagsmorgens luudt de klokken. 
Loaw toch luustern noa eur stem. 
En ons zelf niks veur goan proaten, 
moar goan heurn et woord van Hem. 
 

Hongerdoek met warmte en menselijkheid 
In de Veertigdagentijd is vroeger wel eens tijdens de 
vespers met een hongerdoek gewerkt. Een 

hongerdoek bedekte vroeger het altaar tijdens de 
tijd vòòr Pasen. Vele kunstenaar hebben hun 

alternatieve variant gemaakt. In Trouw werd een 

ruimvallende wollen pullover (=Big Mutter) in de 
Weense Stephans dom getoond. Deze “trui” dient 

als hongerdoek en is 80 m2 in omvang en weegt 300 

kilo. Kunstenaar Erwin Wurm heeft vooral warmte 

en menselijkheid met zijn kunstwerk willen bena-

drukken. Zo heeft elke eeuw z’n eigen invulling. 

 

 
 
 

Hij is er weer 
Het N.B.G. kwam in het journaal. De hoofdletter was 
weer terug in de bijbel bij “Hij” voor God. Ja, de 

nieuwe vertaling 2021 is een vertaling met 

correcties en dus ook weer (deels) de oude spelling. 

Dat vonden een paar theologen jammer: een 
dominante Heer klopt niet en doet de vrouw geen 

recht. Dit weekend stond in Trouw het omgekeerde: 

wat fijn dat de hoofdletter weer terug is! Want God 

mag niet samenvallen met de mannetjescultuur van 

aardse mannen (=hij). Wie gender neutraal wil 

bidden kan met “de Eeuwige” of “de Levende” 

trouwens ook goed uit de voeten.  

 

Intrededienst Ds. Quik-Verweij 
Op zondag 14 maart zal ds. Quik bevestigd worden 

als predikant in de Protestantse gemeente Renkum-
Heelsum. Dat gebeurt in de dienst die om 10.00 uur 

wordt gehouden in de kerk aan de Kerkstraat 7 te 
Renkum. Helaas mogen maar enkele mensen, zoals 

de naasten van ds. Quik en de leden van de 

beroepingscommissie, bij deze bevestigingsdienst 

aanwezig zijn. De dienst is wel live te volgen via 

Kerkomroep.nl (én dus niet via kerkdienstgemist.nl). 

Wanneer u de onderstaande  link in uw webbrowser 
intypt kunt u de dienst meemaken. De opname kunt 

u later ook via deze link bekijken als u dat wilt. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10479 

Mocht het niet lukken, dan kunt u ook zoeken op de 
site van www.kerkomroep.nl naar ‘PG Renkum-

Heelsum, kerkgebouw Kerkstraat Renkum’.   

 

Wij wensen ds. Quik en haar nieuwe gemeente een 
hele fijne dienst toe en een fantastische toekomst. 

Wie weet kijken we in Spankeren tijdens de dienst 

op die zondag, waar dan haar voorganger ds. Tinus 

Gaastra voorgaat (hoe mooi kan het zijn) nog wel 

even een stukje mee met deze dienst. 

 

Consulent voor onze gemeente 
Als een gemeente tijdelijk geen predikant heeft, 

zoals de onze, dan wordt er een consulent 

aangesteld die de kerkenraad adviseert bij haar 

(beroepings-)werk en de kerkenraadsvergaderingen 

bijwoont. Wij zijn erg blij dat ds. Dirk Jan Brans uit 
Velp bereid is om in de vacaturetijd deze rol op zich 

te nemen. Ds. Brans zal niet bij gemeenteleden op 

bezoek gaan, maar is alleen een coach en 

meedenker voor uw kerkenraad. 

 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10479
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Naast de consulent zijn we op dit moment ook nog 

bezig met het zoeken naar iemand die pastorale 

ondersteuning kan bieden en bijvoorbeeld  

uitvaartdiensten zou kunnen leiden en samen met 
de leden van het  pastoraat-team de herderlijke 

zorg kan verlenen. Helaas kunnen we u op dit 

moment nog niet melden wie dat is, maar dat 
hopen we op korte termijn wèl te kunnen berichten. 

 

Liturgische schikkingen in de Lijdenstijd 
Elke week maakt één van de leden van de 

liturgische bloemschikgroep weer een mooie 

schikking als “eyecatcher met een boodschap” voor  

in de kerkdienst. Dit jaar is het uitgangspunt van de 

schikking steeds één van de zeven werken van 

barmhartigheid. 

 
Alleen het water dat we geven, zal ons verfrissen. 

Alleen het brood dat we geven, zal onze honger stillen. 

Alleen het kleed dat we weggeven, zal ons kleden. 

Alleen onze genezende woorden zullen ons troosten. 

Alleen de zieken die we bezoeken, zullen ons genezen. 

Alleen de gevangenen die we bevrijden, zullen ons vrij maken. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Het Licht der wereld “brandt” 

 
 

De Veertigdagentijd is na Kerst: op Bethlehem 

(kribbe) volgt Jeruzalem (kruis). De paaskaars laat 
zien dat het niet stopt bij het graf.  Het Licht der 

wereld “brandt”: met Pasen vieren we dat Jezus is 

opgestaan. De tekening brengt alles met kleur in 

beeld: we zijn samen onderweg! 

 

 
Gebed om aandacht 
 

Maak mijn hart een oase van stilte,   

maak mijn lichaam een tempel van rust,  

maak mijn geest een onbeschreven blad,   

maak mijn ziel een spiegel van licht.  

Maak mijn mond zonder oordeel,   

maak mijn ogen onthecht,   

maak mijn oren tot horen bereid,  

dat ik leer staan met lege handen.  

Dat ik mag aanvaarden wat is,   

mag vertrouwen wat komt,   

mag loslaten wat was,   

op adem mag komen, ieder moment. 
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Alles begrijpend ben ik wijs,  

niets grijpend ben ik liefde,   

niets bezittend ben ik vrij,   

niets waar makend ben ik waar.  

Toon mij het gezicht van voor ik begon.   

Maak mij één met alles, één met allen,   

één met de Bron.  

 

(auteur: Hein Stufkens) 

 

Vergeet-me-nietjes 

 
 

In onze tuin groeide in de zomer van 2020 een groot 

boeket “vergeet-me-nietjes”. Met een kiekje van 

deze uniek blommen wil ik graag vertellen dat ik u 

niet vergeet: dank voor de mooie woorden, 

bloemen, kadootjes, foto’s en filmpjes op 

Valentijnsdag. Dank voor het meeleven per mail en 

per post, daarvoor of daarna: ook dat is een 

geschenk! En tot slot: dank voor het koperen 
tuinornament. In Renkum of Heelsum gaan we een 

mooie plek zoeken voor uw zonnewijzer op sokkel.  
Dankzij u blijf ik dan altijd bij de tijd . 

 

Loslaten is ruimte maken om nieuwe dingen te 

leren...  
 

 

 

 

Vorig jaar Lente genoot ik in Brummen van een 

kudde met witte schapen, zwarte schapen en van 

kleine lammetjes. Ik kon het niet nalaten om dit 

zoete tafereeltje te vereeuwigen. Met dit beeld 
neem ik graag afscheid: lieve kudde, het ga jullie 

goed in grazige weiden!  En natuurlijk: geen gedag, 

maar “tot ziens” met een glimlach.  

 

ds. (Joke) Quik 
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Een kaars die niets doet 

 

Een kaars vandaag, een licht. 

Het weer is grijs. 

Het is een dag om binnen te blijven. 

 

 

Een kaars vandaag, een licht. 

Een dag voor luitspel. 

Een dag voor een houten puzzel. 

 

Een dag voor staan voor het natte raam. 

Een dag om te mijmeren. 

Een dag om te denken aan. 

 

Een kaars voor mijn broer 

alweer in het ziekenhuis. 

Een kaars voor mijn schoonzus 

haar zwager is ook zo ziek. 

 

Een kaars voor wie aan tobben. 

Weer een dag met haar 

die alsmaar naar buiten wil. 

 

Een kaars die niets doet. 

Een kaars die hoopt op licht 

dat een mens niet opbrandt! 

 

(auteur: Marinus van den Berg) 

 

 

 

Met een hartelijke groet 

 

Ds. J.B. Quik-Verweij 

Lidy te Hennepe 

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

