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Nieuwsbrief 2021-10 

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

   

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

Pasen 

Dit is de nieuwe morgen van het leven, 
de dag der dagen daagt! 
De nacht sterft, vroege zonnevlekken zweven, 
de schepping die een nieuwe orde vraagt. 

Nu in dit grootse ochtendgloren 
De hemel naar de aarde buigt, 
Wordt ons een toekomst nieuw geboren. 
Sta stil, ontvang, geniet en juich! 
 
Joke Verweerd 

 

Rembrandt: De opgestane Christus verschijnt 

aan Maria Magdalena 

Kerkdiensten in de Stille week en met Pasen 
In de Stille week zijn er enkele oecumenische 
vesperdiensten en gezamenlijke kerkdiensten van de 
Protestantse Gemeente Dieren en onze Hervormde  
 

 
Gemeente. Helaas mogen er bij alle diensten nog 
geen bezoekers aanwezig zijn, behalve bij de 
Paasdienst op 4 april. U kunt wel alle kerkdiensten 
volgen via Kerkdienstgemist.nl.  
 
Woensdag 31/3 om 19.00 uur  
Oecumenische vesper vanuit de Ontmoetingskerk.   
Voorganger pastor M.P. Visser –Schram 
 
Donderdag 1/4 om 19.30 uur  - Witte Donderdag  
Gezamenlijke viering met Dieren met Heilig 
Avondmaal vanuit de Petruskerk. 
Voorganger ds. J.B. Quik-Verweij 
 
Vrijdag 2/4 om 19.30 uur  - Goede Vrijdag  
Gezamenlijke viering met Dieren vanuit de 
Ontmoetingskerk. Voorganger ds. C. Bochanen 
 
Zaterdag 3/4 om 19.30 uur  - Stille zaterdag 
Gezamenlijke viering met Dieren vanuit de 
Ontmoetingskerk. Voorganger M.P. Visser –Schram  
 
Zondag 4/4 om 10.00 uur  - Paasmorgendienst in de 
Petruskerk. Voorganger ds. L. den Besten (Zevenaar) 
Bevestiging van diaconaal ambtsdragers Gert-Jan 
Meijer en Frens Vosseberg. Max. 30 bezoekers.  
Vooraf aanmelden bij fam. Burgers (0313-416504). 
Dat kan elke dag tussen 9.00 uur en 18.00 uur en 
uiterlijk tot en met zaterdagmorgen 3 april. 
Reserveringen kunnen ook worden gedaan door het 
inspreken van de voicemail of het sturen van een e-
mail naar (jcenhburgers@ziggo.nl). 

 
Kerkdiensten on-line te volgen 
Het is mogelijk om alle diensten live te volgen op 
internet, via de website www.kerkdienstgemist.nl  
Let op dat u naar de juiste kerk zoekt.  
Voor diensten vanuit de Petruskerk: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-
Spankeren  
Voor diensten vanuit de Ontmoetingskerk: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-
Protestantse-gemeente-te-Dieren 

 
 

 

pkn.spankeren@ziggo.nl 
https://spankeren.protestantsekerk.net 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
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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 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.  
Tip: sla deze website op bij uw favorieten. 

 

Mocht u problemen hebben om de uitzendingen  te 

bekijken neem dan even contact op met Fred 
Haandrikman (06-21 59 55 29) en hij zal u graag 

helpen. 

 
 

Bloemengroet 

Afgelopen zondag zijn de bloemen naar mevr. van 

Gerrevink in Dieren N-O gegaan.  

 
 

Palmpasenstok  
Aan een Palmpasenstok valt veel te bewonderen.  

Er is van alles te zien: items met een verhaal! Drie 

kinderen stelden aan ds. Quik (op verzoek van Messy 

Church Dieren e.o.) in de Boskapel hun vragen: 

Waarom zitten er buxustakjes op? Waarom hangen er 

12 dopnoten en waarom ook 30 dropmunten aan een 

touw? Waarom hoort er ook een ei en een mandarijn 

bij? En waarom linten in de kleur paars en wit? 

Waarom zit alles op/aan een houten kruis? Wie wil 

ontdekken of zijn/haar catechese-uren van vroeger 

leerzame uren waren, moet maar eens kijken wat 

hij/zij hierop zou antwoorden. De antwoorden zijn zo 

wie zo te vinden bij alle vier de evangelisten: terug 

naar de bron! 

 

Door corona wordt alles anders 
We kunnen niet meer op zondag bij elkaar komen in 
een van onze kerken. Gelukkig kunnen we wel 

vanuit de kerk in Spankeren de kerkdienst op 

internet zetten. Maar omdat er naast de predikant 
alleen ambtsdragers in de kerk zijn, wordt er niet 

gecollecteerd. Daarom worden na iedere 
internetdienst de banknummers van diaconie, de 

kerkrentmeesters en afhankelijk van het doel van de 

eindcollecte getoond. Wat op deze manier 
binnenkomt is minder dan we gewend zijn. De 

diaconie en de kerkrentmeesters willen graag hun 

goede werk blijven doen en vragen daarom uw 
bijdrage.  

Voor het werk van de diaconie: NL94 RABO 0313 

6001 39 t.n.v. Diaconie NH Kerk Spankeren, Laag-
Soeren en Dieren N.O. 

Het plaatselijke kerkenwerk: NL41 RABO 0313 6003 

17 t.n.v. Kerkrentmeesters HG Spankeren, Laag-
Soeren en Dieren N.O 

Voor de collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat: NL 

94 0313 6001 39 t.n.v. Diaconie NH Kerk Spankeren, 

Laag-Soeren, Dieren N.O. 

 

En de winnaar is 
Inmiddels heb ik uw boek met afscheidsverhalen 

ingebonden thuisbezorgd gekregen. In het weekend 

van Palmpasen heb ik heerlijk uw warme woorden tot 
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mij genomen: we hebben echt samen geschiedenis 

geschreven. Dank voor het delen van uw lieve- en 

persoonlijke hartenkreten! 

In één van de bijdrages werd afgevraagd of ik 

misschien wel - ten opzichte van mijn voorgangers - 

het langste dominee ben geweest in de kleinste 

gemeente met de grootste naam. Voor u allen zocht 

ik het uit met behulp van het predikantenbord uit de 

Petruskerk zèlf. 

Vóór 1900 waren er drie voorgangers die mij 

overtroffen: Hermanus van Uchelen was 39 jaar in 

Spankeren (1689-1728), Theodorus van Lakum was 43 

jaar actief als geestelijk leider (1741-1784) en 

Henricus Marinus Bems speelde 28 jaar dominee 

(2847-1875). Ná 1900 zijn er twee kanjers: dominee 

Imko Frans de Jong (1946-1972/26 jaar) en 

ondergetekende (1998-2021/23 jaar). Dus een 5e 

notering van de 33 voorgangers! Dat is een record 

waar ik niet actief voor heb gewerkt. Dat snapt u vast 

wel! 😊 

Groeten ds. (Joke) Quik-Verweij  

Wat de vacaturetijd betreft las ik dat het ‘vóór 1900’ 

soms wel eens 25 (of 10) jaar duurde voordat er een 

opvolger was. ‘Nà 1900’ is die tijd gelukkig korter:  

1x 6 jaar, 1x 3 jaar en de rest altijd 1 jaar of minder! 

  

 
 

Wenskaarten Stichting Dorpskerk 
Om juist nu in deze tijd een kaart te versturen, wordt 

meestal door de 

ontvanger erg op prijs 

gesteld. Wanneer u 

kiest voor een mooie 

kaart van het 

kerkgebouw, het 

kerkraam, het orgel 

of bloemengroeten 

(in groot en kleiner 

formaat), dan kunt u 

daarvoor terecht bij Stichting Dorpskerk Spankeren. 

De dubbele kaarten met envelop zijn  

€ 2,20 per stuk; de vierkante bloemenkaart met 

envelop is € 2,50 (groot formaat); de enkele kaart met 

envelop van het kerkgebouw kost € 1,50. Bijgaand 

enkele voorbeelden van de dubbele wenskaarten. Als 

u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met 

het secretariaat, mobiel: (06) 110 90 632. Voor meer 

voorbeelden zie 

http://www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/index.ph

p/activiteiten/concerten/ 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zoom Paasontbijt 
Dit jaar zal er geen paasontbijt zijn in onze gemeente 

maar u kunt wel meedoen in Dieren. In aansluiting op 

de Paasdageraaddienst in de Ontmoetingskerk wordt 

er een alternatief Paasontbijt gehouden. U kunt daar 

thuis aan meedoen.Dek uw tafel feestelijk en laat het 

ontbijt vrijdag of zaterdag bij u thuis bezorgen. U kunt 

het Paasontbijt bestellen door een mail te sturen naar  

 

 

http://www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/index.php/activiteiten/concerten/
http://www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/index.php/activiteiten/concerten/
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Christine Schellevis via kerkinactie@pkndieren.nl.  

U kunt haar ook bellen: 0313-421510. Vermeld bij 

opgave uw adres en voor hoeveel mensen u het 

ontbijt bestelt. Het wordt dan vrijdag of zaterdag bij u 

thuis bezorgd. Het pakket bevat een aantal basis-

elementen. U moet zelf nog zorgen voor een eitje, 

jam en koffie of thee. Zij vragen een vrijwillige 

bijdrage. Als er na aftrek van de kosten iets overblijft 

is dat voor het nieuwe project van Kerk in Actie in 

Colombia. Na opgave ontvangt u per email een link 

waarmee u kunt inloggen in Zoom om zo elkaar 

tijdens het ontbijt te zien en te spreken. We starten 

om 8.30 uur, na de Paasdageraaddienst. Met elkaar 

verbonden via ZOOM vieren we dan toch zo samen 

het Paasontbijt. Doet u mee?! 

The Passion vernieuwd 
The Passion wordt Witte Donderdag 1 april 

uitgezonden om 20.30 uur live bij KRO-NCRV op 

NPO1. ‘Ik ben er voor jou’ is dit jaar het thema van 

The Passion. Hoe toepasselijk in deze coronatijd. En 

hoe mooi om te laten zien wat we voor elkaar kunnen 

betekenen. Dit jaar komt de live-uitzending uit 

Roermond. De Paasvertelling, afgewisseld met 

bijpassende liederen, wordt gespeeld door 

Nederlandse artiesten. Anita Witzier heeft in de 

veertigdagentijd bijzondere ontmoetingen gehad in 

het land. Zij vroeg de mensen: “Tegen wie wil jij 

zeggen: ik ben er voor jou?” Hier kwamen 

indrukwekkende, persoonlijke verhalen uit. Deze 

verhalen worden tussen de scènes van The Passion 

uitgezonden. Kijk ook op: https://kro-

ncrv.nl/programmas/the-passion  

 

Kennismaking pastoraal team met ds. D. Bos  
Het pastoraal team heeft via internet kennis 

gemaakt met Ds. D. Bos die onze gemeente gaat 

ondersteunen in het pastoraat. Het is fijn dat we zo 
elkaar konden zien en met elkaar konden 

communiceren. 

In deze periode heeft het pastorale team contact 

met gemeenteleden via kaartjes en telefoon. In het 

gesprek met Ds. Bos vertelde hij er naar uit te kijken 

om een begin te maken met de verschillende 
huisbezoeken. Mevr. Janneken Kaal zal dit gaan 

coördineren. Mocht er behoefte zijn aan een 

bezoekje van Ds. Bos, dan kunt u dit aan het 
pastoraal team doorgeven en mevr. Kaal zal dit met 

Ds. Bos communiceren. U kunt haar bereiken via 

0313-42 12 64 of mailen: pieter.kaal@kpnplanet.nl. 

Het was een prettige bijeenkomst en we zijn blij dat 

Ds. Bos ruimte heeft om in onze gemeente aan de 

slag te gaan. 

 

De Heer leeft onder ons, in ons. NU. 
Mevrouw Bernha Klomp heeft onderstaand gedicht 

gevonden in een verzamelbundel. Met dit bijzondere 

paasgedicht en bijpassende foto wenst zij de lezers 

van deze nieuwsbrief gezegende Paasdagen. 

 

 

Stel je voor 

eens op een morgen 

zijn alle graven open 

en leeg 

 

elk kerkhof is een tuin 

met levensbomen 

elk crematorium 

een feestzaal waar de Heer receptie houdt 

Maria Magdalena komt vertellen 

Hij is alvast vooruit gegaan 

met allen die tot leven zijn gewekt 

kom mee 

mailto:kerkinactie@pkndieren.nl
https://kro-ncrv.nl/programmas/the-passion
https://kro-ncrv.nl/programmas/the-passion
mailto:pieter.kaal@kpnplanet.nl
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de opgestane Heiland 

wacht op jou 

houdt open huis 

met wijn en melk 

ontvangt Hij al zijn gasten 

een blinde ziet Hem 

een kreupel kind klimt 

op zijn knie 

een dove hoort zijn stem 

 

en armen zien verbaasd 

het evangelie is er 

de Heer leeft 

onder ons 

in ons 

NU. 

 

 
Heeft u zich al opgegeven voor de Paaswandeling 
die gehouden wordt op zaterdagmiddag 3 april in 
Laag-Soeren? 
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.  
Op Stille zaterdag 3 april kun je deze tijdreis en 
wandeling in Laag-Soeren meemaken. 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 corona-maatregelen. 
In de bijlage bij deze mail kun je hierover meer 
lezen.  

Als je mee wilt doen geef je dan zo spoedig mogelijk 
op bij Andrea en Casper Eikelenboom . Stuur een 
mailtje naar 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. 
 

Wytse Noordhof 1945-2021 
Vorige week werden we opgeschrikt door het 
droevige bericht dat Wytse Noordhof plotseling was 
overleden. Wytse heeft als illustrator o.a. heel veel 
cartoons gemaakt, die we ook met plezier regel-
matig in onze nieuwsbrief hebben geplaatst.  
Wij leven mee met zijn vrouw Hilde en zijn (klein-) 
kinderen en wensen hen heel veel sterkte met dit 
verlies. We gedenken hem in liefde. 

 
 

Met u wil ik opstaan 
 

Jezus Christus, met U wil ik opstaan 
Tegen nood en dood 

Tegen marteling en lijden 
Tegen armoede en ellende 

Tegen haat en terreur 
Tegen twijfel en berusting 

Tegen onderdrukking en dwang. 
 

Met U wil ik opstaan tegen alles wat het leven 
hindert. 

Met U wil ik instaan voor alles wat het leven 
stimuleert. 

 
Wees Gij met mij, opdat ik met U opsta 

 
Anton Rotzetter 

 
 

mailto:c.f.eikelenboom@hetnet.nl
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Rins de Vries maakte deze tekening bij Johannes 20 – De Opstanding - met een vrije invulling: het 

boeket bloemen voor Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De redactie wenst u gezegende Paasdagen 

 

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

