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Nieuwsbrief 2021-24 

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

   

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

Vredeswens 

 
Foto op café in Cadzand 

Kerkdiensten komende twee weken 
A.s. zondag 19 september zal er geen dienst worden 
gehouden in onze kerken, maar is er om 10.00 uur 
een oecumenische Vredesviering in de Ontmoetings-
kerk, waarin voorgaan Ds. H. Boonen en pastor A. 
Coenraads.  Als u deze dienst wilt bijwonen dan moet 
u zich vooraf aanmelden via de website van PG 
Dieren https://www.pkndieren.nl/reservering-
kerkdienst/ of door te bellen naar tel. nr.  
06 57 38 51 98. 
 
Op 26 september gaat om 10.00 uur mevr. Ds. M.M. 
Schwarz uit Almelo voor in de Petruskerk. In deze 
dienst zullen Jan Burgers, Hans Hekkers en Fred 
Haandrikman herbevestigd worden als ouderling- 
kerkrentmeester resp. beleidsouderling. Na de dienst 
is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. 

 
Corona maatregelen in de kerk versoepeld 
De overheid heeft op 14 september aangegeven dat 
de eis om 1,5 m afstand te houden komt te vervallen 
met ingang van 25 september a.s. Omdat we weten 
dat de meeste (vaste) mensen die in kerk komen 
ingeent zijn en de aantallen kerkgangers beperkt zijn, 
is de kerkenraad van mening dat het verantwoord is 
om ook de mondkapjes in onze kerken af te laten. 
Ook  de registratie bij de ingang zal ook komen te 
vervallen. De kerkdiensten zijn dus weer vrij 
toegangkelijk. Ondanks dat de 1,5 m afstand formeel 
is komen te vervallen, willen we  u wel oproepen  om 
toch nog zoveel mogelijk afstand te houden waar dat 
mogelijk is. Ga niet direct naast elkaar zitten als dat 
niet nodig is, maar laat er één of twee stoelen tussen 
zitten. Ook als we samen koffiedrinken houd dan 
voldoende afstand. Voorkomen blijft nog steeds 
beter dan genezen. Als u zich een keer niet lekker 
voelt, blijf dan voor de zekerheid thuis en gebruik 
een zelftest of laat u evt.testen. 
Nu de maatregelen zijn komen te vervallen hopen we 
dat velen ook weer de weg naar de kerk weten te 
vinden. 

 
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.  
 

 

 

 
 

 

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

 

https://www.pkndieren.nl/reservering-kerkdienst/
https://www.pkndieren.nl/reservering-kerkdienst/
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 Elly en Gert-
Jan Meyer, Olmenhof 9 in Dieren NO gegaan.  

Op zondag 26 september gaan de bloemen naar  

de heer en mevrouw Visser, Hazelaarhof 2 in 
Dieren NO.  

 

 
Vredeszondag 19 september 
Zondag 19 september gaan in de Ontmoetingskerk 
voor ds. H. Boonen en pastor A. Coenraads. Bij 
oecumenische vieringen valt op hoe fijn het samen 
vieren is; hoe gezellig het samen koffiedrinken erna 
en hoe weinig we eigenlijk van elkaar weten. 

 

De 'Wereldvredesvlam' in Cadzand brandt 
permanent in een zuil van zwarte natuursteen met 
een cirkelvormige uitsparing. 
 
 

De tekst op de zuil luidt: 
'WORLD 
PEACE 
FLAME.' 
 
De Wereldvredesvlam is een teken van hoop en een 
instrument om mensen te inspireren om aan een 
betere wereld te werken. De Wereldvredesvlam is 
ontstaan uit en wordt wereldwijd gedragen door de 
intense vredeswens van miljoenen mensen. Het 
ontwerp van het monument is gebaseerd op de 
elementen vuur, water, aarde en lucht, die in alle 
eenvoud en natuurlijkheid symbolisch weergegeven 
worden. 

In de kerktuin staat een monument met 
de Wereldvredesvlam. Cadzand is als een van de 
plaatsen uitgekozen omdat het gebied tussen 
Brugge, Gent en het eiland van Cadzand eeuwenlang 
geleden heeft onder oorlogsgeweld. In de laatste 
honderd jaar waren dit de loopgravenoorlog bij Ieper 
in WOI en de bevrijding van West Zeeuws 
Vlaanderen ten koste van vele burgerslachtoffers in 
WOII. Kijk voor de bedoelingen van de vredesvlam en 
meer achtergrondinformatie 

op www.wereldvredesvlamcadzand.nl 

Dierendagdienst op zondag 3 oktober in  
de kerk te Laag-Soeren 

Dag allemaal, 

Graag nodigen wij je uit voor de dierendagdienst op 
zondag 3 oktober in de kerk van Laag-Soeren. Dit is 
sinds lange tijd weer een dienst in de oude 
vertrouwde Boskapel. 
We gaan het in deze dienst hebben over dieren met 
een religieuze tint. Dit zal op verschillende manieren 
worden vormgegeven en zoals je van ons gewend 
bent, vragen wij, als je het leuk vindt, een inbreng 
van jouw kant. 

Zou je ons een stukje tekst of een kort filmpje willen 
sturen over wat een dier voor jou betekent. Het 
filmpje mag kort zijn (bijvoorbeeld 15 seconden 
echter maximaal 2 minuten). Wanneer je een tekst 
stuurt dan graag met een foto van jou en je dier. 
Deze kun je sturen naar ons mailadres 
c.f.eikelenboom@hetnet.nl of via whatsapp naar  
06-50286448. Als je hulp nodig hebt, bel ons gerust.  
 
Zou je uiterlijk woensdag 22 september je inbreng 
willen sturen? 
 

http://www.wereldvredesvlamcadzand.nl/
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Eerder is aangeven dat u zich voor deze dienst vooraf 
moest aanmelden, maar door de nieuwe 
coronaregels is dat nu niet meer nodig. U bent 
zondermeer welkom.  
 
Hartelijk groeten van Andrea en Casper Eikelenboom 

“De Kerkhorst” 25 jaar 
De vakantiebestemmingen van onze zoons brachten 

ons er toe om onze eigen vakantieboeken eens door 

te bladeren…leuk om terug te blikken!! 

Eigenlijk zijn onze vakantieboeken ook jaarboeken 

geworden: in het verleden waren dat de bekende 

plak- en knipwerkboeken met tastbare herinneringen 

zoals de entreekaartjes, postkaarten en inmiddels 

vervangen door de digitale versies.  

In de vakantiealbums (=jaarboeken) kwam een 

datum in beeld van de opening van “De Kerkhorst” 

op zaterdag 29 juni 1996. Een snel rekensommetje 

maakt duidelijk dat “De Kerkhorst” dit jaar 25 jaar 

bestaat! Een felicitatie waard voor het bestuur… 

 

 
Opening van de Kerkhorst in 1996 

 

De opening werd destijds verricht door ds. Tinus 

Gaastra. En wat leuk om zoveel bekenden te zien 

tijdens de opening…foto’s genomen in de kerk en 

tijdens de receptie in “De Kerkhorst”! 

En als je de 25 jaar eens de revue laat passeren, wat 

zijn er dan veel activiteiten geweest in “De 

Kerkhorst”! De gezellige kerkenmarkten, de vele 

vergaderingen en bijeenkomsten op kerkelijk terrein 

en daarbuiten, het koffiedrinken na de kerkdiensten, 

de jubileumfeestjes maar ook de 

condoleancebijeenkomsten...  

En ook in de persoonlijke sfeer hebben wij allemaal 

zo onze eigen herinneringen…voor ons was ook heel 

speciaal de 98e verjaardag van onze (schoon-) 

moeder…een familiereünie!   

Met de aanvullende facilitaire voorzieningen van “De 

Kerkhorst” naast het monumentale kerkgebouw zijn 

beide gebouwen “Forever Young”!  

 

Met hartelijke groet, 

Hendrik-Jan en Bretta van Middelkoop-Slijkhuis 

 

Startmiddag 11 september  

Afgelopen zaterdag konden we weer gezellig 
samenzijn na een lange tijd voorzichtig afstand 
houden. Zoals op de foto’s te zien is, was er een 
mooi gezelschap aanwezig. Eerst een gezellige 
middag met quiz over spreekwoorden en 
gezegdes. Later een fietstocht langs de 
monumentale boerderijen in Spankeren. Hierbij 
was Jan Burgers de enthousiaste gids. De middag 
werd afgesloten met een barbecue. 
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Startzondag 12 september  
Het thema ‘Van U is de toekomst’ staat dit jaar 

centraal  bij de Protestantse Kerk in Nederland en in 

onze gemeente. Mooi dat ook de Startdienst de dag 

daarna in het teken van dit thema stond. Dank 

daarvoor aan mevr. Hagedoorn-Roordink, de 

voorgangster in deze dienst. 

 

Open Monumentendag 
Het thema van de Open Monumentendagen 
2021 ‘Mijn monument is jouw monument’ werd dit 
jaar in Spankeren vorm worden gegeven door een 
PowerPointpresentatie in de Petruskerk. 
In de presentatie werden muziekoptredens, 
exposities, (kerst-)markten en privé archiefbeelden 
van huwelijken (kerkelijk en niet-kerkelijk) etc. 
getoond. Zoals bekend is de Petruskerk in Spankeren 
ook een officiële trouwlocatie van de gemeente 
Rheden. 

Het kerkje in Laag-Soeren was ook geopend; 
opvallend veel toeristen bezochten deze bijzondere 
plek in het bos.  

 
 

‘Opa’ HJ geeft uitleg aan de kinderen uit het dorp 

 

 
 

Heer Jezus 

Om vrede en eenheid te brengen 

Hanteerde U andere middelen 

Dan macht en aanzien. 

Nabijheid van mensen, zorg en meeleven 

Ten dienste staan van anderen, 

Dat was de weg die U wees. 

Dat wij ook die weg mogen gaan 

Er is geen andere naar vrede en verbondenheid. 

Voor vandaag en alle dagen 

Tot in eeuwigheid. 

 

(Uit vredeswensen) 

 

Bewaar de vrede niet 

Deel het uit 

Loesje

 

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 en 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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