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Nieuwsbrief 2021-21 

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

   

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

Om zachtmoedigheid  
 

Wij bidden om zachtmoedigheid voor wie hard 

oordelen.  

En om geloof in de zachte krachten bij mensen die 

zich steeds verharden en verschansen.  

En om liefde voor wie daar niet meer op 

vertrouwen.  

En om dromen voor wie alleen maar tellen en 
rekenen.  

Wij bidden om geduld met elkaar, want wij bestaan 

toch ook bij uw lankmoedigheid?  

 

Uit ‘Bij gelegenheid’ van Sytze de Vries 

 

Kerkdiensten komende twee weken 
A.s. zondag 22 augustus gaat  Ds. L. den Besten uit 
Zevenaar voor in onze dienst om 10.00 uur te 
Spankeren.  
Op zondag 29 augustus is da. J. Eldering-Schenkel uit 
Vaassen onze voorganger. 
 

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. Bedenkt dat niet 
iedereen is ingeënt en dat er dus nog steeds 
besmettingsgevaar is, vooral bij kwetsbare mensen. 
Aanmelden voor de dienst is niet meer nodig, maar 
bij binnenkomst ligt er 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. 
Doordat de overheid nog steeds vasthoudt aan de 
1,5 m afstand, kunnen er helaas nog geen diensten 
worden gehouden in de kerk te Laag-Soeren, omdat 
die maar ruimte biedt voor 16 personen (op 1,5 m). 

Kerkdiensten online 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 

Bea Nijhof-Sangers in Laag-Soeren gegaan. 

Aanstaande zondag gaan de bloemen naar Elly en 
Gert-Jan Meijer te Dieren-NO als dank voor het 

vele werk dat Elly (met ondersteuning van Gert-

Jan) heeft verricht voor de Commissie Vorming & 
Toerusting in de afgelopen jaren. 

 

 
 

 

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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Nieuw lid Commissie Vorming & Toerusting 
In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep 
geplaats voor een nieuwe vertegenwoordiger van 
onze gemeente in de Commissie Vorming & 
Toerusting als vervanger van Elly Meijer. Deze 
commissie verzorgt jaarlijks een gevarieerd 
programma van toerustingsactiviteiten in de kerken 
in Spankeren, Laag-Soeren, Dieren en Ellecom.   

Al snel na het uitkomen van die nieuwsbrief kregen 
we een telefoontje van Andrea Eikelenboom uit Laag-
Soeren dat zij wel belangstelling had. Elly Meijer en 
Fred Haandrikman hebben inmiddels een gesprek 
met haar gehad en we hebben afspraken gemaakt 
over haar mogelijke rol en een nieuwe opzet voor de 
toekomst. Heel fijn Andrea dat jij onze gemeente wilt 
vertegenwoordigen in deze commissie en heel veel 
succes gewenst. 

Het muzikaal intermezzo  
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 het muzikaal intermezzo. 

In de dienst is er vaak na de overweging/ preek tijd 
voor een muzikaal intermezzo. Een muziekstuk 
(piano of orgel) waarnaar geluisterd wordt. Dit 
intermezzo biedt de ruimte aan de kerkgangers/ 
luisteraars om de overweging verder tot je door te 
laten dringen. Ik kies er daarom altijd voor om een 
rustige melodielijn te zoeken zodat de kerkgangers/ 
luisteraars niet afgeleid worden door de muziek.  

Het studioteam heeft mij wel eens gevraagd om 
vooraf aan te geven welk stuk ik zal gaan spelen. Dan 
zou dat in de PowerPoint presentatie genoemd 
kunnen worden. Maar….. Ik wil me niet op die manier 
vastleggen. Ik vind het namelijk een uitdaging om het 
muzikale intermezzo te laten aansluiten bij de 
overweging. Dus staat er wel een voorbereid stuk op 
de lessenaar, maar soms kan 1 zin uit de overweging 
voor mij een trigger zijn om toch wat anders te laten 
horen. Bijvoorbeeld als de voorganger een zin uit een 
liedboeklied citeert. Dan blader ik snel door het 
liedboek om te kijken of ik met dat betreffende lied 
uit de voeten kan om daar een improvisatie over te 
geven.  

Ook voor de dienst speelt de organist een stuk 
muziek. Deze muziek heeft de bedoeling om de 
kerkganger in de kerk en de luisteraar thuis voor te 
bereiden op de dienst. Ik kies ook hier vaak een 
improvisatie over een bekend lied dat we in de dienst 
gaan zingen of een thema dat mij op dat moment 
invalt. Het voordeel hiervan is, dat ik kan doorspelen 
tot ik het seintje krijg dat de voorganger de kerk 
binnenkomt. Overigens is dit een lampje dat achter 
het orgel gaat branden.  

Na de dienst is het muzikale intermezzo 
uitgangsmuziek. Daar probeer ik de sfeer van de 
dienst samen te vatten. Was het een dienst vol 
lofprijzing dan is de uitgangsmuziek een stuk 
uitbundiger, dan wanneer de dienst een meer 
ingetogen karakter had. 

3 momenten waarop ik, als organist, met plezier mijn 
best doe om u een passend stuk muziek te laten 
horen.  

  
Ronald Brons 

 

Schrijfacties Amnesty International  
Deze maand gaan de brieven naar Nigeria, Irak en 

Egypte. 

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. 
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Schrijfactie Nigeria: stop de vervolging van 

journalist Jaafar Jaafar 
Jaafar Jaafar is hoofdredacteur van de Nigeriaanse 

online nieuwssite Daily Nigerian. In 2018 

publiceerde hij filmpjes waarin hij liet zien dat de 

gouverneur van de staat Kano smeergeld aannam. 
De gouverneur klaagde Jaafar daarop aan wegens 

laster. Amnesty roept de autoriteiten op alle 

aanklachten tegen Jaafar in te trekken.  

 
  

Schrijfactie Irak: waar zijn de vermiste 

mannen en jongens? 
In 2016 werden in Irak 643 mannen en jongens 
ontvoerd door de Popular Mobilization Units, een 

gewapende groepering met nauwe banden met de 

Iraakse overheid. Tot op de dag van vandaag weet 
hun familie niet wat er met hen is gebeurd of waar 

ze zijn. E-mail de brief naar de Iraakse autoriteiten  
en roep ze op tot een onderzoek naar de vermiste 

mannen en jongens. 

 

 

Schrijfactie Egypte: activist en advocaat 

moeten onmiddellijk vrijkomen 
De Egyptische politiek activist Alaa Abdel Fattah en 

advocaat Mohamed el-Baqer zitten sinds oktober 

2019 in voorarrest vanwege valse beschuldigingen 
waaronder het verspreiden van ‘nepnieuws’. Ze 

zitten alleen maar vast vanwege hun vreedzame 
werk voor de mensenrechten. In de gevangenis 

worden ze slecht behandeld. Ze hebben geen 

bedden en slapen op dekens op de vloer. Anders 
dan andere gevangenen mogen ze niet luchten op 

de binnenplaats van de gevangenis, mogen geen 

boeken lenen uit de gevangenisbibliotheek of zich 
wassen met warm water. Ook hebben ze tot nu toe 

geen coronavaccin gekregen. Roep de autoriteiten 

op deze gewetensgevangenen onmiddellijk vrij te 

laten! 

 

 
 

 

Gezocht ….. 

Koster-beheerder Ontmoetingskerk  

 

Als koster-beheerder 

ben je 

verantwoordelijk 

voor het reilen en 

zeilen van alle 

activiteiten in de 

Ontmoetingskerk in 

Dieren. Naast de 

zondagse 

erediensten, rouw- 
en trouwdiensten, 

vergaderingen en 

kerkelijke activiteiten worden de zalen ook voor tal 
van andere activiteiten verhuurd. Je doet het niet 

alleen, zelf werk je 18 uur per week (0.5 FTE). De 

vrijwillige hulpkosters vullen de overige 18 uur op.  
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Wat ga je doen: 

• Coördinatie inzet hulpkosters en vrijwilligers. 

• Inkoop, voorraadbeheer en diverse 
administratieve werkzaamheden 

• Verhuur van zalen, organisatie buffet, 

agendabeheer en ontvangen gasten. 

 

Wat neem je mee: 

• Klantgericht, ondernemend en 

omgevingsbewust.  

• Bekend met/respect voor christelijke normen en 
waarden. 

• Bereid om ook in weekenden en christelijke 

feestdagen te werken. 

• Kennis van EHBO en BHV. 

• Certificaat voor sociale hygiëne.  

 
Wat bieden wij: 

• Kleurrijke, actieve en betrokken gemeente en 

kosterteam. 

• Salaris tussen de € 2.195 en € 2.907 bruto per 
maand bij fulltime (schaal 7). 

• Direct in dienst met een contract voor 1 jaar, 

hierna volgt mogelijk een vaste aanstelling. 

• Goede primaire en secundaire arbeids-
voorwaarden volgens regeling van de PKN (zie 

website van de Protestantse Kerk in Nederland).  

 

Je schriftelijke reactie voorzien van CV kun je 
binnen 14 dagen na het verschijnen van deze 

advertentie richten aan Protestantse gemeente te 
Dieren t.a.v. Stef Nieuwland, Domeinlaan 2,  

6952 HB Dieren. Of per E-mail naar:  

kerkbureau@pkndieren.nl.  

Voor nadere informatie over de Protestantse 
gemeente te Dieren verwijzen we je graag naar de 

website www.pkndieren.nl.   
Ook kun je voor nadere informatie over de functie 

contact opnemen met Stef Nieuwland,  

tel. 06-21595310. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkzaamheden in de kerk te Laag-Soeren 
Op 5 en 7 augustus is er hard gewerkt in en aan de 
kerk te Laag-Soeren.  

 
Er zijn twee ventilatoren geplaatst (type tropenvin) in 
de nok van de kerk. Deze hebben als doel de warme 
lucht naar beneden te duwen in de stookperiode en 
kunnen mogelijk verkoeling geven in de zomer. 
 
De verbinding, in de toren naar buiten, naar de 
aandrijving van de wijzers van de klok, is gesmeerd, 
de deur naar de zaal gerepareerd, evenals het toilet. 
Verder is de ophanging van de luidklok boven de 
deur gerepareerd. 
 
Onder de banken zijn weer viltjes aangebracht. 
Er werden defecte lampen vervangen. 
Tenslotte heeft de kerk een goede schoonmaakbeurt 
gehad. 
 
Dank aan de harde werkers: Joram van Breda, Henk 
Semplonius, Aart Hans van Breda, Wim Willems, 
Rudy Buis, Hendrik-Jan van Middelkoop, Fred 
Haandrikman en Ton Eikelboom. 
Een speciaal woord van dank aan Joram, die de 
steiger beschikbaar heeft gesteld en het 
installatiewerk heeft verricht. 
 
Ton Eikelboom 
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Een gedeelte van het klusteam 

 
 
Gebed 
 
Heer, maak mij een open schaal: 
open om te geven, open om te ontvangen, 
open om te bewaren, open om te delen. 
open voor het geloof,  
open voor de hoop,  
open voor de liefde, 
waarin U alles legt, 
waaruit U alles neemt, 
waarmee U allen geeft, 
soms water, soms wijn. 
 

ds. Alfred C. Bronswijk 

 

 

 

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

