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Nieuwsbrief 2021-18 

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

   

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

Hoop 
Geeft kracht 

In moeilijke tijden 
Hij zal er altijd 

Zijn 
 

Geloof 
Zingen 

Een verhaal 
Samen kunnen rouwen 

Samen om te vieren 
 

Geloof 
Brengt rust 

Op drukke dagen 
Voor altijd en overal 

Kalmte 
 

Hoop 
Licht 

In duisternis 
Een moment stilte 

Denken aan wat komt 
 

Liefde 
Verbindt ons 

Vriend vijand vreemde 
De taal die iedereen 

Voelt 
 

Liefde 
Samen 

Een schouder 
Aandacht voor elkaar 
Dingen om te delen 

 

Bovenstaande ‘elfjes’ zijn gemaakt door Ruben 
Quik en Daniël Kruk en uitgesproken tijdens hun 
belijdenisdienst op zondag 27 juni. 

 

Kerkdiensten komende twee weken 
A.s. zondag 11 juli gaat mevr. ds. A.J. de Hoop uit 
Warnsveld voor in onze dienst om 10.00 uur te 
Spankeren. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal 
worden gehouden.  
Op zondag 18 juli gaat mevr. ds. I.M.J. Eldering-
Jonckers Nieboer uit Velp voor. 
 

Iedereen is weer welkom in de kerk 
Door de verdere versoepeling van de regels en de 
nieuwe richtlijnen van de landelijke PKN, mag er weer 
heel veel in de vieringen o.a. zingen. Wat belangrijk 
blijft is dat de 1,5 meter afstand altijd behouden 
wordt. Juist bij het binnenkomen in de kerk en bij het 
weggaan kunnen we de 1,5 m afstand niet altijd 
waarmaken, daarom vragen wij u dringend om op die 
momenten nog steeds even uw mondkapje te 
gebruiken. Eenmaal op uw zitplek mag hij weer af. 
Aanmelden voor de dienst is niet meer nodig, maar bij 
binnenkomst ligt er nu wel een lijst met namen waar 
u achter uw naam een kruisje kunt zetten. Mocht u 
nog niet op de lijst staan, dan kunt u aan het eind van 
het overzicht uw naam alsnog vermelden. Op deze 
manier voldoen we aan onze verplichting om een 
goede registratie van bezoekers bij te houden.  
Alvast bedankt voor  uw medewerking. 
 

Kerkdiensten on-line te volgen 
Al onze diensten kunnen live worden gevolgd op 
internet, via de website www.kerkdienstgemist.nl  
Voor Spankeren: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-
Spankeren .   
Voor Dieren: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-
Protestantse-gemeente-te-Dieren.   

U kunt ook op een later moment de diensten 
terugkijken of een opname downloaden.  

 

 
 

 

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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Bloemengroet 

Afgelopen week zijn de bloemen naar mevrouw  

A. Thijssen-Derksen te Spankeren gegaan en 

aanstaande zondag gaan de bloemen naar de heer 
en mevrouw Gossink te Velp.  

 

 
 

Terugblik belijdenisdienst Ruben en Daniël 
Op zondag 27 juni deden Ruben Quik van onze 

gemeente en Daniël Kruk van de PG Dieren in de 

Ontmoetingskerk openbare belijdenis. 

Het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis is 

niet enkel openlijk bevestigen en getuigen van wat 

je gelooft voor de kerkelijke gemeente, maar 

individueel en volwaardig ‘ja’ zeggen tegen God 
vanuit het hart.  

Het was bijzonder voor ons, als kerkelijke gemeente, 

om daar getuige van te mogen zijn. Het samenzijn 
met een grote groep gemeenteleden uit Dieren en 

Spankeren/Laag-Soeren, het weer voluit kunnen 

zingen en de ontmoeting na afloop zorgde voor een 

dag met een gouden randje. 

Deze dienst is terug te kijken bij ‘kerkdienst gemist’ 

Protestantse gemeente te Dieren - 

Kerkdienstgemist.nl 

 

 

 
 

 

 
 

Een volle Ontmoetingskerk op 27 juni 

Een hartelijke groet van Gertje Westerdijk 
Met een mooie kaart en zo ze zelf zegt “wat 

rijmelarij van mij” een hartelijke groet aan onze 

gemeente van mevr. Westerdijk uit Veenendaal. 

 

Vragen 
 

Waar komt de wind vandaan? 
Kun je zien wat je voelt? 

 
Wie heeft al de dingen 
Die er zijn, zo bedoeld? 

 
Daarnet stond die boom nog stil, 

Nu schudt hij zijn hoofd. 
 

En net stond de zon nog hoog, 
Maar nu is hij rood. 

 
Waarom zijn er vragen?  

Waarom ga je dood?  
 

Bij wie mag ik later  
nog even op schoot? 

 

Pastoraat in de zomervakantie 
Onze waarnemend predikant, ds. Dik Bos, heeft 
vakantie van 17 juli t/m 7 augustus,  maar zal op 1 

augustus  wel voorgaan in de dienst te Spankeren. 

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met een 
van de tijdelijke vervangers, dan kunt u contact 

opnemen met Janneken Kaal tel. 0313-421264. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/285/events/recording/162477990000285
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285/events/recording/162477990000285
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Nieuw: bijbelstudieboekje rond zorg voor de 

schepping en sociale gerechtigheid 
Wie een bijbelstudieboekje zoekt dat ingaat op de 

actuele vragen rond zorg voor de schepping en 

sociale gerechtigheid, kan goed uit de voeten met 

‘Eenvoudig leven’. Acht hoofdstukjes met prikkelende 

gedachten over het goede leven en dwarse keuzes. 

Wij weten, als eerste generatie in de geschiedenis, 

dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te 

maken. Die wetenschap geeft ons soms een 

ongemakkelijk gevoel, vooral als er vragen boven 

komen als: Wat moeten we doen? Wat kunnen we 

nog? Wat heeft prioriteit? Wat is het goede leven?  

Nieuw perspectief 

In elk hoofdstuk slaan de auteurs een brug tussen een 

bijbelgedeelte en de actualiteit. Ze wijzen een weg 

naar het goede leven dat, verrassend genoeg, het 

eenvoudige leven blijkt te zijn. 'Eenvoudig leven' geeft 

diepe vreugde en opent nieuw perspectief. De 

hoofdstukken worden afgewisseld met aanstekelijke 

praktijkverhalen die illustreren hoe het eenvoudige 

leven er uit kan zien. 

Het boek leent zich goed voor persoonlijke 

overweging en is mede dankzij de gespreksvragen ook 

geschikt voor het gebruik in kringen. 

Bestellen 

Aan het boek werd meegewerkt door Sam Janse, Bert 

de Leede, Koos van Noppen, Jacques Schenderling en 

Paul Schenderling. Via de link 

https://www.kokboekencentrum.nl/boek/eenvoudig-

leven/ kan het boekje besteld worden:  

Eenvoudig leven; bijbelstudies over het goede leven, 

Sam Janse e.a., KokBoekencentrum, Utrecht 2021, 

125 pagina’s , 12,99 euro. 

 

Reserveer zaterdag 11 september in uw agenda 
Want dan willen we, in en om De Kerkhorst, een 

gezellige middag/avond organiseren voor alle 

gemeenteleden, want het wordt tijd dat we elkaar 

weer eens echt kunnen ontmoeten zo bij de start van 

het nieuwe seizoen. Later volgt er meer informatie. 

 

Even bijpraten - lichtpuntjes 
Afgelopen vrijdag vergaderde het ‘Pastoraat team’ 

en we delen graag wat lichtpuntjes. 

Nu alles weer de goede kant op lijkt te gaan en de 

meeste mensen gevaccineerd zijn, behoren de 
huisbezoeken weer tot de mogelijkheden. Een 

voorzichtige start is inmiddels gemaakt. 

Het afgelopen jaar heeft de telefoon ons goede 
diensten bewezen, hebben we de onderlinge 

contacten kunnen onderhouden en zijn er 

waardevolle gesprekken ontstaan. 

Het telefonische contact zal niet verdwijnen,  
wellicht wat minder frequent, maar het lijntje blijft 

ons verbinden. Als extra lichtpunt mogen we elkaar 
elke zondag weer om 10.00 uur in de kerk 

ontmoeten. 

Nu de zomer is begonnen is groen de kleur van de 

“gewone” zondagse vieringen Als er niet iets 
bijzonders is in het kerkelijk jaar, is groen de 

liturgische kleur. Het verwijst dan naar alles wat 
groeit. Maar hoe feestelijk is het om op een gewone 

zondag elkaar weer in de kerk te mogen ontmoeten. 

Een goede zomer gewenst.  

 

Het Pastoraat team 

 

Eens komt de grote zomer 
 

Eens komt de grote zomer 
Waarin zich het hart verblijdt. 

God zal op aarde komen 
Met groene eeuwigheid. 

De hemel en de aarde 
Wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 

In heel zijn creatuur. 
 

Dan zijn wij aangezeten 
In Gods verheven zaal, 

En zullen met hem eten 
Het eeuwig avondmaal. 

Dan schenkt de boom des levens 
Ons vrucht in overvloed 

En van de stroom des levens 
Drinken wij daar met God 

 
Liedboek 747, 1 en 7 

 

https://www.kokboekencentrum.nl/boek/eenvoudig-leven/
https://www.kokboekencentrum.nl/boek/eenvoudig-leven/
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We zijn helemaal klaar voor de zomer (met dank aan cartoonist Rins de Vries) 

 

 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief, een mooie gedachte delen of een bijzondere 

gebeurtenis? U bent van harte welkom. Mail of bel ons maar (zie onderstaande gegevens). 

 

Met een hartelijke groet, 

 

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

