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Nieuwsbrief 2021-19 

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

   
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Open je armen 
 
Open je armen  
Voor alles wat komt 
Open voor alles  
De stilte die woont 
In het oog van de storm 
 
Hoe minder je vasthoudt 
Aan wat is verloren 
Hoe groter de ruimte  
Voor alles wat komt. 
 
Stef Bos 

 
Kerkdiensten komende twee weken 
A.s. zondag 25 juli gaat mevr. ds. J. Eldering-
Schenkel, uit Vaassen voor in onze dienst om 10.00 
uur te Spankeren.  
Op zondag 1 augustus gaat ds. D.A. Bos (onze 
waarnemend predikant) uit Doetinchem voor. 
 

Pastoraat in de zomervakantie 
Op 27 en 28 juli a.s. vervangt Jan Burgers Janneken 
Kaal als aanspreekpunt. 
tel.: 0313-416504 of 06-36 25 10 52 
 

Iedereen is weer welkom in de kerk 
Wat belangrijk blijft in deze Coronatijd 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 toevoegen. 
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.  

 

Bloemengroet 
Afgelopen week zijn de bloemen naar mevrouw  

J.A. Hermsen-Hilverdink te Dieren gegaan en 

aanstaande zondag gaan de bloemen naar de heer 
G. Hiemstra te Dieren NO.  

 

 
 

Dank jullie wel 
We werden zondag 11 juli jl. verrast met een 

bloemengroet uit de kerk in Spankeren.  

Het doet ons heel goed dat er zoveel mensen met 

ons meeleven. 

Gelukkig gaat het met Henk steeds een beetje 

beter. We houden de moed erin. 

Hartelijke groet van Henk en Trijnie Gossink 

 

 
 

 

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

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren
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https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
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Kerkmarkt bij Ontmoetingskerk Dieren 
De jaarlijkse kerkmarkt is vrijdag 16 juli jl. van start 
gegaan en wordt 10 weken lang elke vrijdagmorgen 
gehouden van 10.00 – 11.30 uur in/bij de 
Ontmoetingskerk in Dieren. 

Voor een gezellig uitje dicht bij huis is iedereen van 
harte welkom voor de markt en onverwachte 
ontmoetingen. 
De leveranciers kunnen hun spullen vanaf 9.30 uur 
aanleveren; het aanbod is divers: groente, fruit, 
bloemen, jam en lekkers bij de koffie of voor de 
verkoop. Van de molen uit Bronkhorst worden te 
koop aangeboden: muesli, pannenkoekmix, 
kruidkoekmix en honing. Heeft iemand nog meer 
suggesties voor de verkoop? Laat het ons weten. 

De opbrengst van de Kerkmarkt is bestemd voor het 
project in Colombia: Onderwijs voor werkende 
kinderen in Colombia, met name in Bogota. Meer 
informatie vindt u iedere maand in Kerknieuws van 
PG Dieren. 

Cadeaubonnen à € 7,50, te besteden op de 
Kerkmarkt, zijn ook nu al te verkrijgen via Christine 
Schellevis, e-mail: kerkinactie@pkndieren.nl / tel. 
421510. Leuk om iemand cadeau te doen en uit te 
nodigen voor de markt. 

 

 

 

 
 
Middaggebed Laag-Soeren 
Op vrijdag 30 juli om 15.00 uur wordt er een 
middaggebed gehouden in de tuin, buiten bij de 
Boskapel in Laag-Soeren, geïnspireerd op de 
vieringen in Taizé. In de stilte hoor je het suizen 
van de wind. Kom je ook? 

Meer informatie bij: Ariënne Scholten 
(a.scholten@xs4all.nl) Tel. 0313-450007 

Muziek tijdens de eredienst door Ronald Brons 
Elke kerkdienst is gevuld volgens een vaste liturgie. 

Een belangrijk onderdeel van deze liturgie is de 
muziek. Gezongen liederen, gebeden of muzikaal 

intermezzo. De komende weken vertel ik u over alle 

vormen van muziek in de eredienst. Welke keuzes 
gemaakt worden en hoe we samen tot een prachtig 

geheel kunnen komen.  

Deze week de samenzang. 

De afgelopen maanden hebben we samenzang 
moeten missen. Door de maatregelen rondom 

corona mochten we niet meer samen zingen. En 
dat hebben we heel erg gemist. Want samen zingen 

verbindt. Je bent met elkaar bezig met hetzelfde 

lied, dezelfde tekst en dezelfde melodie. Ergens 
vond ik: Samenzang blijkt uit onderzoek, verbindt 

zelfs vreemden en vijanden met elkaar. Het is de 

oudste cultuuruiting van de wereld. Zingen om 
verhalen te vertellen. En dat verhalen vertellen 

doen we met heel veel liederen uit het liedboek.  
Bij de introductie van het nieuwe liedboek werd 

zelfs gekozen om een aparte rubriek” Bijbelse 

vertelliederen” op te nemen. Met lied 162 t/m 189 
zingen we samen een verhaal uit de Bijbel. Ook 

voor de organist is het fijn dat er weer samen 

gezongen mag worden. Natuurlijk hebben de 

voorgangers de (lof)zang gaande gehouden, maar 

de klank van veel stemmen die samen dezelfde 

toonhoogte maar met een eigen klank tot een koor 

samensmelten is prachtig om naar te luisteren en 

aan mee te werken. Voordeel voor mij, als organist, 

is dat ik boven zit en daar komt de klank samen tot 

1 geheel. Heerlijk. U zou eens moeten komen 

luisteren……..  

Aldus Ronald Brons onze organist en let op, het 

wordt vervolgd! 
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De eerste dag 
 
In de ochtend zal Ik weer fietsen langs bloeiende bermen 
Schoongewassen lucht inademen 
Alleen geluidloze auto’s op de weg 
 
In de stralende middag kom ik aan bij het schoonste strand 
Opspattende branding toont mij een schuldloze zee 
Geen plastic meer in haar schoot 
Ik laat me dragen door golven van vreugde 
 
In de avond zakt de zon in haar gouden horizon 
De weg naar huis in een lichte zuivere geur van bloeiend gras 
Thuiskomen en weten dat wij opnieuw de aarde omarmen 

 
Tineke van Middelkoop-Mintjes 
 

 

 
   
 

 

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  
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