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Nieuwsbrief 2021-09 

 

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

    

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Op weg naar Palmpasen 

Een vlam is het leven. 
Een vuur kan verteren, 
een feest kan zomaar omslaan, 
een ramp komt onverwacht. 

Een koning op een ezelsveulen? 
Het kan bij ons alle kanten op: 
op ons juichen bestijgt Hij de troon, 
op ons jagen laat Hij het leven. 

hoe zuivert zijn vlam 
de mens van zijn waan. 
Door de dood moet Hij gaan 
om bij ons te komen. 
 
Joke Verweerd 

Kerkdiensten komende tijd 
A.s. zondag 21 maart a.s. zal mw. ds. J. Eldering-
Schenkel uit Vaassen voorgaan in de dienst.  
Volgende week zondag 28 maart, is het Palmzondag 
en gaat ds. R.A. van Oosten uit Warnsveld voor om 
10.00 uur in de Petruskerk. 

In de Stille week voor Pasen worden er verschillende 
vesperdiensten gehouden, in samenwerking met de 
Protestantese gemeentes Dieren en Ellecom. Helaas 
mogen er bij alle diensten nog geen bezoekers 
aanwezig zijn, maar u kunt de diensten natuurlijk wel 
volgen via Kerkdienstgemist.nl.  
Op maandag 29 maart is de eerste vesper om 19.00 
uur in de kerk te Spankeren. Deze vesper wordt 
georganiseerd door de Werkgroep ‘Kerk In Actie 
Dieren-Spankeren e.o’. Voorganger is ds. Bochanen.  

Aansluitend aan de vesper wordt een ‘digitale’ 
koffiestop gehouden waarbij er onder het genot van 
een kopje koffie/thee een moment zal zijn om ook stil 
te staan bij mensen in nood en hoe wij hen kunnen 
helpen. Dit jaar zal aandacht worden geschonken aan  

 
het nieuwe project van de Werkgroep Kerk in Actie 

Dieren – Spankeren e.o.: 
‘Onderwijs aan werkende 
kinderen in Colombia’.  
Omdat er nog geen bezoekers 
bij de diensten aanwezig mogen 

zijn zal de Koffiestop online live worden uitgezonden 
via ‘kerkdienstgemist’ vanuit de kerk te Spankeren’. 
Na de vesper blijft de live uitzending doorgaan en 
worden er twee filmpjes vertoond, één daarvan gaat 
over het nieuw geadopteerde project in Colombia. 
Vervolgens zal Ds. Kees Bochanen via een 
videoverbinding spreken met Annemarieke Voorsluijs, 
zij is projectcoördinator van landelijk Kerk in Actie. 
Iedere kijker en luisteraar die dan vragen heeft kan 
deze dan via Whats app sturen naar ds. Kees 
Bochanen (tel. 06-33637172) die de vragen dan 
doorspeelt naar Annemarieke.  

Op dinsdag 30 maart wordt er een vesper gehouden 

om 19.00 uur in de RK Emmaüskerk te Dieren en op 

woensdag 31 maart om 19.00 uur in de Ontmoe-

tingskerk. Beiden te bekijken 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 

 
 

 

pkn.spankeren@ziggo.nl 

https://spankeren.protestantsekerk.net 
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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. 

 

Intrede ds. Quik-Verweij in PG Renkum-Heelsum 

 

 
Ds. Quik bevestigd door haar collega ds. Koelewijn 

 

Afgelopen zondag heeft ds. Joke Quik-Verweij haar 

intrede gedaan bij de Protestantse Gemeente 
Renkum-Heelsum.  Helaas konden er, behalve haar 

directe familieleden, geen mensen aanwezig zijn in 
de kerk, maar veel gemeenteleden in haar nieuwe 

gemeente konden haar via opgenomen filmpjes, 

toch van harte welkom heten.  

 
Ds. Quik met nieuwe kleurrijke stola en vele geschenken 

 

Het was een mooie dienst waarvan we heel even, 

tijdens onze eigen dienst in Spankeren, getuige 

mochten zijn. En zo waren er in één dienst ineens 

twee oud-predikanten (ds. Tinus Gaastra en ds. Joke 

Quik) aanwezig, hoe mooi kan dat zijn. We wensen  

ds. Quik een gezegende tijd toe in haar nieuwe 
gemeente. 

 

Bloemengroet 
 

Afgelopen zondag zijn de bloemen naar dhr. Cor van 

Geest in Dieren N-O gegaan. Op zondag 21 maart 
gaan de bloemen naar mevr. ten Caat aan de 

Cruyshoevelaan te Laag-Soeren.  

 
 

Bijstand in het pastoraat 
In de vorige nieuwsbrief meldden wij u al ds. Dirk 

Jan Brans uit Velp de komende tijd de rol van 

consulent op zich zal nemen en de kerkenraad zal 
ondersteunen. Wij zijn blij dat we u kunnen melden 

dat we voor de ondersteuning in het pastoraat ds. 
Dick Bos uit Doetinchem bereid hebben gevonden 

om ons te helpen.  

 

 
 

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


Pagina 3 van 7 

Hij zal, in nauwe samenwerking met ons pastoraat 

team, ouderen gaan bezoeken, het crisispastoraat 

invulling geven en evt. uitvaartdiensten van 

gemeenteleden gaan verzorgen.  Ds. Bos is een 
goede bekende in onze gemeente, want hij is al 

diverse keren als gastpredikant voorgegaan in onze 

diensten. Hij woont in Doetinchem en is emeritus 
predikant. De laatste jaren heeft hij al bij 

verschillende gemeentes ondersteuning geboden in 

het pastoraat. We heten hem van harte welkom. 

Mocht u een gesprek met ds. Bos willen hebben dan 

kunt u dat aangeven bij ouderling Janneken Kaal. Zij 

treedt de komende tijd op als coördinator voor het 

pastoraat en is de schakel tussen gemeenteleden en 

ds. Bos. Als er bijzonderheden zijn zoals ziekte, geef 

die dan even aan haar door, want dat weet ‘de kerk’ 
dat ook en kunnen we meeleven. Ook suggesties 

voor de bloemen uit de kerk zijn bij haar van harte 
welkom. Janneken is te bereiken via tel. nr. 421264 

of via de e-mail: pieter.kaal@kpnplanet.nl. 

 

Redactie Nieuwsbrief uitgebreid 
Vorige keer hebben we al gemeld dat Lidy te 

Hennepe is toegetreden tot de redactie van deze 

nieuwsbrief. Het is heel fijn dat we kunnen melden 

dat er weer een nieuw lid is aangeschoven aan de 

redactietafel. Tineke van Middelkoop gaat voortaan, 

samen met Lidy te Hennepe en Fred Haandrikman, 

de nieuwsbrieven verzorgen en daar zijn we heel blij 

mee. Wat ook heel mooi zou zijn is dat gemeente-
leden zo nu en dan een stukje zouden schrijven.  Uw 

bijdrage is altijd welkom. Denk er wel aan dat het 
korte stukjes moeten zijn om de nieuwsbrief goed 

leesbaar te houden. Heeft u een langer stuk, dan is 

Kerkklanken waarschijnlijk beter geschikt. 

 

Messy Church online editie 

Voor de Messy Church, een samenwerkingsproject 

met verschillende kerken in Dieren e.o. zijn er 

onlangs opnames gemaakt in o.a. onze kerk te Laag-
Soeren. Aan enkele kinderen werd door ds. Quik-

Verweij uitgelegd 

wat de betekenis is 
van de 

Palmpasenstok. 
Omdat de kinderen 

nu niet in de kerk 

kunnen komen is 
de uitleg op film 

gezet en die wordt 

binnenkort 

vertoond. 

 
 

Schrijfacties Amnesty International februari 

 
Deze maand gaan de brieven naar China, Iran en 

Rusland. 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. 

Heeft schrijven zin? Dat brieven wel degelijk 
aankomen en zin hebben bleek wel uit de 

antwoordbrief die Thea Henny ontving van de 

Afghaanse autoriteiten nadat ze een brief had 

gestuurd. Deze brief zit in de bijlage van de mail 

waarmee deze nieuwsbrief is verstuurd.  

Schrijfactie China: 20 jaar cel voor Oeigoerse arts 

 

De Oeigoerse arts Gulshan Abbas kreeg 20 jaar 
gevangenisstraf in een geheim proces. Zeer 
waarschijnlijk omdat haar familie in de Verenigde 
Staten actie voert voor het lot van de Oeigoeren. 
Bijna 1 miljoen Oeigoeren zitten onder zeer slechte 
omstandigheden opgesloten in heropvoedings-
kampen’ in de Chinese provincie Xinjiang. Abbas 
verdween plotseling in september 2018, maar haar 
familie hoorde pas in december 2020 dat zij tot 20 
jaar gevangenisstraf was veroordeeld. Amnesty 
beschouwt haar als gewetensgevangene en roept 
de autoriteiten op haar onmiddellijk vrij te laten.  

mailto:pieter.kaal@kpnplanet.nl
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Schrijfactie Iran:  
executie dreigt voor Iraans-Zweedse arts 

 

De Iraans-Zweedse spoedarts Ahmadreza Djalali 
werd tijdens een werkbezoek in 2016 in Iran 
gearresteerd op beschuldiging van spionage en 
vervolgens in oktober 2017, na een oneerlijk proces, 
ter dood veroordeeld. Op 24 november 2020 kreeg 
hij te horen dat hij binnen een week geëxecuteerd 
zou worden. Hij belde zijn vrouw om afscheid te 
nemen. Eind december lieten de Iraanse 
autoriteiten weten dat Djalali’s executie met een 
maand was opgeschort. Zeer waarschijnlijk 
gebeurde dit vanwege de internationale aandacht 
voor zijn zaak. Amnesty roept de Iraanse 
autoriteiten op de executie niet uit te voeren en 
Ahmadreza Djalali onmiddellijk vrij te laten.  

Schrijfactie Rusland: gestraft vanwege 
mensenrechtenwerk 

 

Anastasia Shevchenko werkt bij de organisatie Open 
Russia, die opkomt voor de mensenrechten in  

 

Rusland. Volgens de Russische autoriteiten is Open 
Russia een bedreiging voor de nationale veiligheid 
en dus ongewenst. Anastasia is aangeklaagd voor 
‘herhaalde deelname aan activiteiten van een 
ongewenste organisatie’. Ze is de eerste persoon 
die onder deze wet wordt vervolgd. In januari 2019 
werd ze onder huisarrest geplaatst. Haar rechtszaak 
loopt nog. Shevchenko kreeg eerder, in 2018, al 
meerdere boetes voor haar werk voor Open Russia. 
Nu kan ze voor 6 jaar achter de tralies verdwijnen. 
Amnesty beschouwt Anastasia als 
gewetensgevangene die uitsluitend is veroordeeld 
vanwege haar vreedzame 
mensenrechtenactiviteiten. 

Alternatief voor brieven opsturen:  

Amnesty schrijfactie per e-mail  
Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, 

gelijkheid en rechtvaardigheid. Je kunt de brieven 

die in de bijlage zitten versturen, maar je kunt ook 

zelf per e-mail direct online een brief naar de 

autoriteiten sturen. De bijbehorende brieven zijn 

bijgesloten, maar ook te vinden op 
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties 

Je hoeft dan alleen maar jouw naam in te vullen en 
op ‘verzend’ te drukken. 

Amnesty geeft alleen je achternaam en woonplaats 

door aan de autoriteiten. De e-mail wordt vanaf een 

versleuteld e-mailadres verstuurd. Jouw e-mailadres 

is dus niet zichtbaar voor de ontvanger. 

Uitbreiding Diaconie 
Weer mooie nieuwe berichten. Al langere tijd kampt 
de Diaconie met bezettingsproblemen. Toen in 
januari de laatst overgebleven diaken (Tom van Ark) 
vertrok zag het er niet gunstig uit. Maar ‘als de nood 
het hoogst is, dan is de redding nabij’ luidt het 
gezegde en dat was nu ook zo. Eerst gaf Gert-Jan 
Meijer aan dat hij de rol van penningmeester wel op 
zich wilde nemen en pas meldde Frens Vosseberg dat 
hij wel diaken wil worden. Fantastisch nieuws waar de 
kerkenraad ook erg blij mee is. Samen met Gerrie 
Vervelde (diaconaal rentmeester) zijn er dus weer 3 
mensen in de Diaconie. We komen er nog één tekort, 
dus wie komt hen helpen? 
Tijdens de Paasmorgendienst zullen Gert-Jan en Frens 
worden bevestigd. En zoals het hoort vragen wij 
hierbij de gemeente of er bezwaren zijn tegen deze 
benoemingen. Zo ja, dan dit graag melden bij de 
waarnemend scriba Fred Haandrikman. 
Nu nog een scriba en een diaken erbij en we zijn met 
een complete kerkenraad. Wie helpt ons?  
 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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Stand van zaken ‘Samen …. Gaan proces’ 
Het is de afgelopen tijd redelijk rustig geweest in de 
communicatie over het Samen …. Gaan proces. 
Achter de schermen is er echter heel veel gebeurd. 
In december is er een ontmoeting geweest tussen 
vertegenwoordigers van de Moderamina van de 
vier gemeentes: HG Spankeren, Laag-Soeren en 
Dieren NO, PG Dieren, PG Ellecom-De Steeg en PG 
Rheden. Het rapport dat de Initiatiefgroep ‘Samen 
…. Gaan’ vorig jaar had gepubliceerd is besproken in 
de vier kerkenraden. Er was veel lof voor de opzet 
en inhoud van het rapport. Helaas was het nog niet 
mogelijk geweest voor alle partijen om het rapport 
te bespreken met hun gemeenteleden. Uit de 
reacties die de vertegenwoordigers gaven bleek dat 
Spankeren en Dieren serieus werk willen maken van 
een intensieve samenwerking die moet leiden tot 
een uiteindelijk volledig  samengaan en het vormen 
van eén gezamenlijke gemeente binnen een 
afzienbare termijn . De gemeente Ellecom en 
Rheden zijn wel voorstander van een intensieve 
samenwerking tussen de vier gemeentes, maar 
denken vooralsnog niet aan het vormen van één 
gezamenlijke gemeente, hoewel dat op langere 
termijn ook niet wordt uitgesloten. 
Besloten is dat er twee trajecten naast elkaar gaan 
lopen: een ‘Samen..Gaan’ traject tussen Dieren en 
Spankeren en een ‘Samen..Werken’ traject met alle 
vier de gemeentes. Inmiddels zijn er al enkele 
gesprekken geweest tussen Dieren en Spankeren en 
is er een gezamenlijke Stuurgroep “Samen..Gaan’ 
opgericht die het toekomstige fusietraject moet 
gaan begeleiden. Deze groep bestaat uit ds. Frans 
Ort, Bert de Lange (voorzitter kerkenraad Dieren), 
Jan Burgers en Fred Haandrikman. 
De gesprekken verlopen in een zeer goede sfeer en 
er wordt voortvarend vergaderd. Besloten is om op 
drie gebieden te gaan inventariseren wat er 
gebeurt, de ervaringen uit te gaan wisselen (goede 
punten, voetangels en klemmen), nieuwe wegen te 
zoeken om elkaar te verrijken en nagaan waar we 
elkaar nu kunnen ondersteunen. Deze gebieden 
zijn: Communicatie (o.a. kerkblad, nieuwsbrieven, 
media), Pastoraat en Diaconaat. De reden dat deze 
gebieden zijn gekozen heeft te maken  met het feit 
dat op die gebieden nu bij onze gemeente de 
grootste behoefte ligt.  
In Dieren zal de vacature van ds. Kees Bochanen 
niet worden vervuld. De gemeente blijft na het 
vertrek van ds. Bochanen dus een bezetting houden 
van een predikant voor 0,5 fte en twee kerkelijk 
werkers à 0,44 fte. Een totale personele bezetting 
van 1,4 fte. In onze gemeente  zal de 
predikantsplaats waarschijnlijk worden 

teruggebracht van 0,58 naar 0,4 fte (of 0,5 als dat 
mogelijk is). Dit is afhankelijk van de financiële 
resultaten in de komende jaren en een akkoord dat 
we moeten hebben van het CCBB, een 
toezichthoudend orgaan van de PKN.  
  
De kerkenraden van Dieren en Spankeren hebben 
ingestemd met de eerste plannen van de Stuur-
groep ‘Samen..Gaan’. De drie werkgroepjes voor de 
drie genoemde gebieden gaan binnenkort van start. 
U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang. 
 

 
Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, 
terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens 
loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar 
geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes 
tegen en ga je het gesprek aan met virtuele 
gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit 
middenin het verhaal van Pasen. 
Wil je deze tijdreis en wandeling op Stille zaterdag 3 
april in Laag Soeren meemaken lees dan gauw 
verder!  
 
Wie kan er deelnemen? 
De Paaswandeling is geschikt voor iedereen. Maakt 
niet uit hoe oud je bent. Gewoon Pasen beleven op 
een fysieke en uitdagende manier. 
 
Coronaproof?  
De wandeling van ongeveer een uur kun je met 
twee personen (op afstand) of met meerdere 
personen uit hetzelfde huishouden maken. Je 
vertrekt met elkaar in tijdsloten van 15 minuten 
zodat groepsvorming of opstoppingen wordt 
voorkomen. Dit allemaal uiteraard in het kader van 
de coronamaatregelen. 
 
Hoe ziet het spel eruit? 
Bij de Paaswandeling wordt gebruik gemaakt van  
QR-codes voor aanwijzingen en opdrachten. Tijdens 
de wandeling ontdek je dat Jezus op het gebied van 
liefde, macht, vrijheid of spiritualiteit telkens een 
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andere weg gaat.  Met de QR-codes ontdek je als 
deelnemer steeds wat de opdracht is. Dit kan in de 
vorm van een filmpje maar kan ook via een tekst of 
een audioboodschap. 
 
Wanneer en waar wordt het spel gespeeld? 
De wandeling kan worden gemaakt op zaterdag 3 
april tussen 13.00 uur en 16.00 uur en er wordt 
gestart met tussenpozen (tijdssloten) van 15 
minuten.  
 
Wanneer kunnen jullie je opgeven? 
Je kunt je nu direct al bij ons opgeven maar doe dit 
in ieder geval uiterlijk op zaterdag 27 maart.  
Stuur daarvoor een mailtje naar ons emailadres 
c.f.eikelenboom@hetnet.nl. Geef daarin ook even 
aan met wie (tweede persoon of gezinsleden) je de 
wandeling gaat maken. Bellen kan natuurlijk ook 
naar 0313-427381. 
Voor nadere informatie over het spel en wat je 
moet meenemen verwijzen wij graag naar de 
uitnodiging als bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 
Wij hebben er al veel zin in, jullie ook?  
Tot zaterdag 3 april! 
 
Hartelijke groeten, 
Andrea en Casper Eikelenboom 

De Veertigdagentijd: “vasten” – dingen niet 
doen of dingen juist wel doen! 
Bij deze een lijstje met dingen die je juist wél kunt 
doen:  

 Gebruik de  Veertigdagentijd om meer oog te 
hebben voor mensen om je heen, dichtbij en ver 
weg:  

 Neem tijd voor overdenking en gebed 

 Ga bij iemand op bezoek die je een tijd niet 
gezien hebt 

 Maak een praatje met iemand in de straat  

 Bied iemand een helpende hand door een klusje 
of boodschap te doen. 

 Maak een spaarpotje waarin je iedere dag wat 
geld apart legt voor mensen die het minder 
hebben. 

 Maak het gespaarde bedrag aan het einde van de 
vastentijd over op rekening van een goed doel  

 en steun daarmee kleinschalige projecten voor de 
allerarmsten of vul het spaardoosje van Kerk in 
Aktie.  

 Bel een oud collega, vroegere kennis op. 

 Ga een eind wandelen, een spel te doen, muziek 
te maken of te knutselen. 

 Verras iemand met het sturen van een 
ansichtkaart.  

 

 
 

 

 

 

 

 
Gebed uit Taizé 

Opgestane Christus, met U gaan wij van de ene 
ontdekking naar de andere. 

Als wij zoeken naar wat U van ons verwacht, opent 
ons leven zich voor de heilige Geest. 

En dat wat wij zelfs niet durfden hopen laat de Geest 
in ons ontluiken. 
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Met een hartelijke groet van de redactie, 

 

Lidy te Hennepe 

Tineke van Middelkoop 

Fred Haandrikman 

 

Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O 
E-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl  

Tel. 06-21595529 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van nieuwsbrieven e.d. kunt u dit melden via e-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl  

mailto:pkn.spankeren@ziggo.nl

