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Nieuwsbrief 2022-03 

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

   
 

Om de liefde 
 

Om de liefde van wie zorgt 
voor een ouder, een geliefde, een kind. 

Om de mildheid voor elkaar 
-jij zo anders dan ik. 

Om de troost in de stilte, 
Het geloof en de hoop danken wij U. 

 
Om kracht en moed voor wie werkt 

Waar het nu meer dan ooit zo nodig is. 
Om geduld en liefde voor wie thuis 

Tegen de muren opklimt. 
Om Uw nabijheid voor wie eenzaam is 

en de lange dagen telt, 
Bidden wij U. 

 
Wie wij ook zijn, 

Wat wij ook doen of geloven: 
Past U een beetje op ons 
En op wie ons lief zijn? 

 
Werner Pieterse, uit gebeden voor onderweg 

 
 

Kerkdiensten komende twee weken 
A.s. zondag 6 februari zal ds. Kees Bochanen uit 
Deventer voorgaan in de eredienst om 10.00 uur in 
de Petruskerk. Het is dan de zondag van het 
Wereddiakonaat. 
Op zondag 13 februari zullen we voor het eerst na 
deze lockdown weer een dienst gaan houden in de 
kerk te Laag-Soeren. Om 10.00 uur zal daar mevr. ds. 
Van Alphen-Ubbens uit Warnsveld voor gaan. 
 
Omdat het aantal mensen in de diensten nog beperkt 
is hoeft u zich niet van te voren aan te melden. 
Bovendien kunt u vanaf a.s. zondag (ingetogen) mee 
zingen met alle liederen. Natuurlijk blijven de basis 
Corona-maatregelen van kracht en wordt u dringend 
verzocht minimaal 1,5 m afstand van elkaar te 
houden. Tijdens het verplaatsen in de kerk zijn 
mondkapjes verplicht. Hierbij geldt het advies om 

geen stoffen mondkapjes meer te gebruiken maar 
wegwerpmaskers van het type II. 

 
Kerkdiensten online te volgen 
De 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 

 
Bloemengroet 

Vorige week zijn de bloemen naar mevr. Marjo van 

der Veen te Spankeren gegaan en a.s. zondag zijn ze 

bestemd voor de familie Eikelboom te Laag-Soeren. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Actie Ik buurt mee!  - voorjaar 2021 
In het voorjaar van 2021 heeft de Stichting Dorpskerk 
Spankeren meegedaan aan de Actie “Ik buurt mee!” 
met als doel om de Dorpskerk in Spankeren beter 
onder de aandacht te brengen van passanten en 
toeristen door een informatiebord te plaatsen met 
informatie over het kerkgebouw. Dat is gelukt!  
 
Na overleg met Erfgoed Rheden is toestemming 
verstrekt om het informatiebord aan de toren van 
het kerkgebouw te plaatsen.  
De levering liet op zich wachten maar inmiddels 
hangt het informatiebord er!  
 
Het is mooi dat straks in het voorjaar de 
voorbijgangers, dorpsgenoten en toeristen de 
geschiedenis van dit monumentale kerkgebouw via 
de QR-code kunnen lezen. 
 

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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Heel hartelijk dank voor jullie donaties!  
 
Bestuur Stichting Dorpskerk Spankeren 
 

Schrijfacties Amnesty International  
Deze maand gaan de brieven naar Mexico, 

Bangladesh en Iran. Omdat de brieven niet in de 
kerk kunnen liggen i.v.m. Corona, wordt deze actie 

weer via deze nieuwsbrief gevoerd. 

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.  

 
Mexico moet onderzoek doen naar marteling  

 
 
José Eduardo Ravelo belde op 23 juli 2021 zijn 
moeder om te zeggen dat de politie hem twee dagen 

eerder had opgepakt. Hij vertelde haar dat agenten 
hem sloegen en seksueel mishandelden. De 23-jarige 
José overleed een paar dagen later aan inwendig 
letsel. Roep de Mexicaanse autoriteiten op grondig 
onderzoek te doen naar de beschuldigingen van 
marteling, seksuele mishandeling en buitensporig 
politiegeweld tegen José Eduardo Ravelo. 
 

Bangladesh: tiener vast vanwege foto op 
Facebook 

 
De 17-jarige Dipti Rani Das uit Bangladesh deelde op 
haar Facebook-pagina een foto van een vrouw met 
een Koran tussen haar benen. De politie pakte haar 
op en beschuldigde haar onder meer van het 
beledigen van religieuze gevoelens. Dipti, die tot de 
Hindoeminderheid in Bangladesh behoort, zit al een 
jaar vast. Ze kan een celstraf van 7 jaar krijgen. 
Amnesty is van mening dat het delen van een foto op 
sociale media slechts het gebruikmaken van het recht 
op vrijheid van meningsuiting en roept de 
autoriteiten op haar onmiddellijk vrij te laten.  
  

Iran: studenten opgepakt en gemarteld 

 
 
De Iraanse veiligheidsdienst pakte studenten Ali 
Youseni (21) en Amir Hossein Moradi (22) in april 
2020 op op verdenking van het hebben van banden 
met een oppositiegroep. Na hun arrestatie hielden 
agenten hen 60 dagen vast zonder contact met de 
buitenwereld. Ze werden geslagen en gedwongen te 
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‘bekennen’. Op 3 juli 2021 werden de studenten 
onder meer aangeklaagd voor ‘het verspreiden van 
corruptie op aarde’. Als ze hiervoor veroordeeld 
worden, kunnen ze de doodstraf krijgen. Amnesty 
roept de Iraanse autoriteiten op de jonge mannen 
onmiddellijk vrij te laten omdat de beschuldigingen 
ongefundeerd zijn en de ‘bekentenissen’ onder 
marteling zijn verkregen. 

 

COLOMBIA ons project 
Nieuwjaarswens vanuit Bogotá / Colombia 
Blijdschap, vriendschap, liefde en solidariteit 
In 2021 omhelsden we elkaar weer, en beseften 
opnieuw dat het leven mooier is als we samen zijn 
In 2022 blijven we elkaars hand vasthouden, in 
blijdschap, vriendschap, liefde en solidariteit blijven 
we zo verbonden  
Vrolijk wensen we je: fijne feestdagen. Dank dat jullie 
samen met ons bouwen aan een nieuwe 
werkelijkheid. 
Fundacion PT 
 
De Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o. 
zet zich de komende jaren in voor dit project.  
Helpt u mee? 
 
Wilt u een gift overmaken voor ons project dan kan 
dit op het volgende rekeningnummer: 
NL75INGB0000962850 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Kerkgemeenschap Dieren onder vermelding van 
‘Colombia’. 
In de maand december zijn diverse giften ontvangen; 
in totaal € 120,-- waaronder een gift van een 
deelnemer aan de ontmoetingsmaaltijd. 
 
Verder ontvingen wij via de Stichting Projectactie 
gemeente Rheden een subsidie n.a.v. onze activiteit 
Kerkenmarkt en het bakken van empanada’s voor de 
Colombiamaaltijd. De subsidie bedraagt € 1.000,--. 
 
Wie iets wil vragen kan informatie krijgen via 
kerkinactie@pkndieren.nl  of tel. 421510. Christine 
Schellevis, secretaris, kan u vast verder helpen. 
 
Namens de hele werkgroep mag ik u en jullie onze 
wens doorgeven dat wij uitzien naar een beter jaar, 
Ria van Voorst-Lockhorst, publiciteit 

 
Ontmoeting met partnergemeenten   

 

De ontmoeting met onze partnergemeenten was 
gepland in het voorjaar van 2020 in Wroclaw.  Alles 
was geregeld en besproken en toen kwam corona en 
moest deze ontmoeting afgelast worden. Ook in 
2021  konden we elkaar niet ontmoeten. Wel was er 
contact via brieven, e-mails en telefoontjes. Nu we 
zijn geprikt en geboosterd, ook onze 
partnergemeenten, is er weer de mogelijkheid om te 
gaan. We zijn, samen met Berlin-Niederschönhausen, 
uitgenodigd door onze partnergemeente in Wroclaw 
voor het Pinksterweekend van 2 t/m 6 juni. Deze 
uitnodiging is niet alleen voor de werkgroep maar 
aan iedereen die geïnteresseerd is om onze 
partnergemeenten te ontmoeten. U wordt van harte 
uitgenodigd om mee te gaan naar Wroclaw. 
Informatie en opgave voor de ontmoeting kan tot 5 
maart a.s. bij onderstaand adres.  
 
J.W. Brouwer secretaris 
e-mail: brostro@hetnet.nl 
tel. 0313 420396   
 
Valentijnsdag  
Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar 
extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen, of 
kaarten. Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari. 
Paus Gelasius I riep in 496 14 februari uit tot de dag 
van de Heilige Valentijn. 
Volgens een legende is Sint-Valentijn om zijn geloof 
vervolgd en persoonlijk ondervraagd door de 
Romeinse keizer Claudius II. Claudius was onder de 
indruk van Valentijn en probeerde hem onder 
doodsbedreigingen over te halen tot het heidense 
geloof van de Romeinen. Valentijn weigerde en 
probeerde zelfs Claudius te bekeren tot het 
christendom, waarna hij veroordeeld werd tot de 
dood. Vlak voor zijn executie zou hij een wonder 
verricht hebben, door de blinde dochter van zijn 
cipier te helen. 
Ook bestaat er een verhaal dat hem weergeeft als 
een priester die weigerde een wet, die het jonge 
mannen verbood te trouwen, uit te voeren. De keizer 
zou dit gedaan hebben om zijn leger te verbeteren, in 
de veronderstelling dat getrouwde mannen slechtere 
soldaten waren. De priester Valentijn voerde echter 
in het geheim de trouwplechtigheden uit. Toen 
Claudius hierachter kwam, liet hij Valentijn 
arresteren. 
 
Met Valentijnsdag hoef je niet alleen aan de 
romantische liefde te denken, stuur gewoon eens 
een kaartje aan iemand die het nodig heeft. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/14_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Gelasius_I
https://nl.wikipedia.org/wiki/496
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valentijn_(heilige)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Claudius_Gothicus
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Soms is loslaten veel krachtiger dan verdedigen of 
vasthouden. 

 

Eckhart Tolle 

 

JANUARI 
 
Het winterbos glimlacht vandaag 
De zon is doorgebroken 
Zo mooi is ’t lang niet meer geweest 
De hemel heeft voor ’t lentefeest 
Het vuur al aangestoken. 
 
Toon Hermans 

 

 

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  

mailto:pkn.spankeren@ziggo.nl
mailto:pkn.spankeren@ziggo.nl

