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Nieuwsbrief 2021-34 

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

   

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

Tussen de regels. 

O God 
er zijn momenten 

waarop de geschiedenis 
ons voorkomt 

als een gesloten boek. 
Dan begrijpen wij de zin niet 
van de donkere bladzijden  

die eraan worden toegevoegd,  
in elke tijd opnieuw. 

Mag de geboorte 
van Jezus Uw Zoon 

ons oog geven 
voor het wit tussen de regels 

dat het verhaal van de wereld 
bij elkaar houdt 

het licht van Uw liefde 
Amen 

 
Uit ‘In een ander licht’ adventskalender 2021 

 
Kerkdiensten komende twee weken 
Komende zondag is het derde Advent en dan zal 
mevr. Ds. D. van Alphen-Ubbens uit Warnsveld om 
10.00 uur voorgaan in de Petruskerk. Het was 
oorspronkelijk de bedoeling om dan ook het Heilig 
Avondmaal te gaan vieren, maar gelet op de corona 
risico’s is in overleg met de voorganger en de 
Diaconie besloten om het Avondmaal door te  
schuiven naar een later moment wanneer het 
hopelijk wel zonder problemen kan.  

Volgende week zondag 19 december gaat mevr. ds. 
I.M.J. Eldering- Jonckers Nieboer uit Velp voor in de 
Petruskerk om 10.00 uur. 

Corona maatregelen in de kerk  
Er zij nog geen nieuwe adviezen van de PKN gekomen 
dus de huidige maatregelen blijven van kracht. 
  
 

 
De belangrijkste zijn: de kerkdiensten zijn vrij 
toegankelijk, u hoeft niet te reserveren. Op het 
moment dat u zich verplaatst in de kerk moet een 
mondkapje worden gedragen. Neem uw jas mee naar 
binnen en leg die op een van de stoelen naast of voor 
u. In de kerk moet altijd 1,5 m afstand worden 
gehouden. De gemeente-zang tijdens de dienst 
wordt sterk beperkt en daarom wordt er gewerkt 
met o.a. voorzangers.  
 

Kerkdiensten online te volgen 
De zondagse kerkdiensten vanuit de Petruskerk in 
Spankeren kunnen live worden gevolgd op internet 
via de website www.kerkdienstgemist.nl. 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-
Dorpskerk-Spankeren    
U kunt ook op een later moment de diensten 
terugkijken of een opname downloaden.  
 
 

 
 
 
Bloemengroet 
Afgelopen week zijn de bloemen naar mevr.  

A.E. Harmsen-Hofenk te Spankeren gegaan.  

A.s. zondag zijn de bloemen bestemd voor mevr.  

H.G. Braakman-Oosterink te Laag-Soeren. 

 

 

 

 
 
  

 
 

 

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

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren
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Actie Kersttas 2021 
Al vele jaren organiseren de kerken in de gemeenten 
Rheden en Rozendaal de Actie Kersttas. In de dure 
maand december verzorgen wij een extraatje voor 
diegenen die van een minimuminkomen moeten 
leven. Wij merken dat nog steeds veel mensen dat 
extraatje goed kunnen gebruiken. De corona-
maatregelen dwingen ons wel het, net als vorig jaar, 
anders te organiseren. We hebben daarom weer 
besloten de artikelen centraal in te kopen. Het 
worden weer kerstpakketten. Aan de hand van de 
reacties vorig jaar is het pakket iets gewijzigd, maar 
ook dit jaar wordt het weer een mooi kerstpakket 
met nuttige en gezonde levensmiddelen en een paar 
feestelijke artikelen voor de kerstdagen.  

De kerken verenigd in DIANA (het Diaconale Netwerk 
Armoedebestrijding in de gemeenten Rheden en 
Rozendaal) organiseren deze actie samen met 
Stichting STRAK. Via www.stichtingstrak.nl kunnen 
mensen zich aanmelden als ze denken in aanmerking 
te komen voor een kersttas. Daarnaast zullen de 
diaconieën, Parochiële Caritasinstellingen en 
kerkgemeenschappen zelf pakketten bezorgen bij de 
bij hen bekende adressen. In totaal zullen er 450 
pakketten worden uitgedeeld. 

Als gevolg van een kleine wijziging van het pakket, 
maar vooral door de gestegen prijzen is het pakket 
wel duurder geworden. Uw geldelijke steun is net als 
de andere jaren onontbeerlijk! Dit jaar vragen we u 
dus weer uitsluitend om een financiële bijdrage.  
U kunt uw bijdrage storten op 
NL82ABNA0503231592 t.n.v. Stichting Strak. 

Middaggebed bij de Boskapel in Laag-Soeren 
Op vrijdag 17 december wordt er om 15.00 uur weer 
een middaggebed gehouden buiten bij de Boskapel 
in Laag-Soeren Dit middag-
gebed is geïnspireerd op de 
vieringen in Taizé.  
Een moment van rust en 
bezinning. Kom je ook?  
Meer informatie bij:  
Ariënne Scholten 
(a.scholten@xs4all.nl)  
Tel. 0313-450007. 
 

Ontmoeting in een ander licht  
Pastoraat is een van de onderdelen in het 
Samen..Gaan proces. We kijken met de twee 
gemeenten hoe we pastoraal gezien het beste 
kunnen samenwerken. Pastoraat, omzien naar 
elkaar, werkt immers als cement in de gemeente.  
 

En hoe doen we dat nu, omzien naar elkaar en elkaar 
ontmoeten in deze coronatijd, met alle maatregelen 
en beperkingen?  
In deze adventstijd plaatsen we elke week een 
ideetje voor een ontmoeting of contactmoment, 
want we willen juist nu omzien naar elkaar.  
Voor de komende week nodigen we u uit om samen 
met iemand koffie te drinken na de dienst. In de kerk 
kan dat op het moment niet, maar thuis mogen we 
wel mensen uitnodigen. Niet te veel tegelijkertijd 
maar samen met iemand koffie drinken en de 
afstand in acht houden, kan wel. Vraag iemand na de 
dienst op de koffie met wie u graag napraat over de 
dienst. Een alternatief is om iemand op te bellen na 
de kerkdienst met wie u anders na de dienst ook wel 
eens een praatje maakte.   
 
Werkgroep Samen..Gaan pastoraat 
 

Advent aan de IJssel 
In de adventstijd kunt u elke woensdag kijken naar 
een nieuwe aflevering van ‘Advent aan de IJssel’ via 
deze link: 
https://sites.google.com/view/adventaandeijssel/ 
 

 
 
Verkoop Kerststukken 
De stichting Dorpskerk Spankeren verkoopt op 
zaterdag 11 december a.s. kerststukken, kransen en 
graftakken in de Petruskerk. U kunt daar terecht 
vanaf 10.00 uur. Ook kunt u dan de bestelde stukken 
ophalen. Voor verdere (prijs-) informatie kunt u 
contact opnemen met het secretariaat: 
info@stichtingdorpskerkspankeren.nl of via  
(06) 110 90 632.  
 

 
 

https://sites.google.com/view/adventaandeijssel/


 

Pagina 3 van 4 

Anders vieren in Dieren 
Afgelopen zondag, 5 december, was er een ‘anders 

vieren dienst’ in de Ontmoetingskerk in Dieren.  
Het thema was : ‘Ken je mij/ Ken ik jou?’ 

In een filmpje uit 1966 werd Godfried Bomans 

gevraagd naar de belangrijkste gebeurtenis van dat 

jaar. Hierop antwoordde hij dat “Sinterklaas de zak 
overboord had gegooid”. 

Hij vertelde dat hij blij was dat de Sint niet meer de 

boeman was maar dat de ‘kerk’ zachter en liever 
was geworden. Hierop trok hij de vergelijking naar 

God: niet meer een straffende maar een liefdevolle 

God. 

Drie gemeenteleden van verschillende leeftijden 

vertelden daarna wat God voor hun betekende en 

ook dat dit in de loop van de jaren was veranderd. 
Voorzichtig zoekend naar woorden vertelden zij 

hoe hun Godsbeeld was veranderd en dat ze 

geloofden in de liefde die om hun heen was en 
soms God voelde als het suizen van de wind. 

Het lied ‘Ken je mij’ van Huub Oosterhuis paste hier 

perfect bij. Het lied is een bewerking van psalm 

139. 

Er was een heel aantal kinderen aanwezig die hun 

schoen hadden gezet. Na afloop van de dienst 
kwam zowaar Sinterklaas binnen. Hij babbelde 

vrolijk met de kinderen en daarna moesten Frans 

Ort, koster Willy en Klaas Pieter Plantinga bij de 
goedheiligman komen voor wat wijze raad. 

De gemeente heeft hem daarna, zachtjes zingend,  

uitgeleide gedaan. 

 
 

Afscheid Aris Blankenspoor 
Op donderdag 9 december hebben vele bewoners 

van het dorp Laag-Soeren en diverse leden van 
onze gemeente afscheid genomen van Aris 

Blankenspoor, die op 29 november jl. is overleden.  

Het was indrukwekkend om Sempre Crescendo te 

horen spelen toen de auto met Aris daarin 
aankwam bij de prof. Huetlaan 5B.  

 
 

Daarna ging de stoet via een erehaag bestaande uit 

ruim 125 mensen op weg naar het crematorium 

‘De Omarming’ in Zutphen voor het laatste deel 

van het afscheid. Een liefdevol en betrokken mens 

is heengegaan en hij liet ons een mooie boodschap 

achter: “Tijd hebben voor elkaar 

is de meest elementaire vorm van liefhebben”. 
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Zondag Gaudete  
Aanstaande zondag 12 december is het de derde 

adventszondag. De derde zondag van de Advent 
wordt ook Gaudete (Latijn voor Verheug U) 

genoemd, naar een Gregoriaans gezang voor de 

mis van deze dag. De term 'Gaudete' is ontleend 
aan een vers uit de Brief van Paulus aan de 

Filippenzen, waarin de apostel Paulus de 

gemeenschap oproept tot vreugde. 

Net zoals op Laetare in de vastentijd mag op de 

derde Adventszondag roze (= een mengsel van 
paars en wit) als liturgische kleur worden gebruikt 

in plaats van paars. De kleur roze  ziet u weer terug 

in de bloemen op de tafel. 

 

Nieuwe spaaractie bij Albert Heijn  

voor het Colombia project 

 
 

De hele decembermaand bij Albert Heijn in Dieren 

statiegeldbonnen sparen voor ons project in 

Colombia. Daar doen we toch allemaal aan mee? 

Bij de inleverautomaat hangt een affiche met info 
over het project. Fijn dat Albert Heijn ons hierin 

steunt door deze actie mogelijk te maken. 

Ook is dit een goede manier om mee te werken aan 

het beperken van afval dat nog gerecycled kan 
worden. 

 

Namens de werkgroep Kerk in Actie – Dank u wel 

 

 

 

Zo zeker als de dag 

zelfs de kortste in de winter 

volgt op de nacht, 

zo onzeker onze hoop 

Dat alle levensduister 

Kan opgaan in het licht. 

 

Toch houdt dat wankel weten, 

die vonk van licht uit Licht 

ons op de been. 

 

In ons ligt een lont 

te wachten op ontbranding 

soms tegen wens en weten in 

door Dat wat klein en kwetsbaar 

groter is dan wij. 

 

Uit Vierend Dichterbij, Marijke de Bruijne 

 

 

 

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

delen? U bent van harte welkom. Mail of bel ons (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 de e-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl  

https://www.beleven.org/feest/laetare_halfvasten
mailto:pkn.spankeren@ziggo.nl

