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Nieuwsbrief 2022-05 

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

   
 

Ontmoeting 

 

Je moet van twee kanten komen om elkaar te 

ontmoeten 

Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn 

Je moet geen doel voor ogen hebben 

En je moet laten gebeuren waarvoor je bang 

bent. 

 

Je moet niet alles willen verklaren. 

Voordat je het weet verklaar je elkaar de oorlog 

Je moet van twee kanten komen om elkaar te 

ontmoeten. 

Je moet jezelf in die ander durven zien 

Zonder in die ander te verdwijnen. 

 

Het kan opeens zomaar voor je staan. 

Het lijkt op iets om uit de weg te gaan. 

Dat is het vreemde van geluk. 

Je maakt het waar of je maakt het stuk. 

 

Het kan jou bedreigen 

Het kan jou behoeden. 

Maar je moet van twee kanten komen om 

elkaar te ontmoeten. 

 

Stef Bos 

 

Kerkdiensten komende twee weken 
A.s. zondag 20 februari zal ds. Ds. L. den Besten uit  
Zevenaar voorgaan in de eredienst om 10.00 uur in 
de Petruskerk. Deze dienst is ook te bekijken via 
kerkdienstgemist.nl. 
Op zondag 27 februari is er weer dienst in de kerk  
te Laag-Soeren. Om 10.00 uur zal daar Ds. J. Kool uit  
Vorden voorgaan. Deze dienst kan niet worden 
uitgezonden.  
 

Coronamaatregelen 
Veel maatregelen komen deze en volgende week te 
vervallen en dat zijn mooie berichten. Daarnaast zien 
we nog wel dat er heel veel besmetingen zijn in onze 
omgeving. Als ouderen en kwetsbaren ziek worden 
kan dat nog grote gevolgen hebben. Daarom heeft  

de kerkenraad besloten om in onze kerken nog even 
door te gaan met het dragen van mondkapjes bij het 
verplaatsen in de kerk en iedereen op te roepen, 
waar mogelijk, de 1,5 meter in stand te houden.   
In de komende weken zullen we kijken of alle 
maatregelen ook in onze kerken volledig kunnen 
worden afgeschaft.  
Omdat het aantal mensen in de diensten nog beperkt 
is hoeft u zich niet van te voren aan te melden. 
Bovendien mogen alle aanwezigen bij de diensten  
weer gewoon meezingen met alle liederen.  

 
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 de fam. 

Haandrikman in Dieren N-O gegaan en a.s. zondag 

zijn ze bestemd voor mevrouw M. Bakker in  

Dieren N-O.  

  

Als u suggesties heeft om de bloemen een keer aan 

iemand te geven dan kunt u dat melden aan 

Janneken Kaal tel. 0313-421264. 

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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Middaggebed bij de Boskapel in Laag-Soeren 
Het was de bedoelig om op vrijdag 18 februrai weer 
te beginnen met de vrijdagmiddaggebeden in en om 
de Boskapel te Laag-Soeren. Dit kan nu helaas niet 
doorgaan i.v.m. de stormwaarschuwingen.  
Vanaf vrijdag 5 maart bent u weer van harte welkom  
en wordt er om de 14 dagen om 15.00 uur weer een 
middaggebed gehouden buiten bij de Boskapel in 
Laag-Soeren of binnen bij slecht weer. Dit middag-
gebed is geïnspireerd op de vieringen in Taizé. Een 
moment van rust en bezinning.  
Meer informatie bij:  
Ariënne Scholten (a.scholten@xs4all.nl)  
Tel. 0313-450007. 

 

Veertigdagentijdkalender 2022                            

Bewust toeleven naar Pasen? 

 

Het thema van de veertigdagentijdkalender is dit 
jaar: ‘Alles komt goed?!’ Het vraagteken geeft aan 
dat het soms maar moeilijk is om te geloven in een 
hoopvolle toekomst. Komt alles wel goed als je in 
armoede opgroeit in Nederland, of in een land waar 

hongersnood is? Een land waar grote overstromingen 
zijn geweest, waar volop oorlog is en geweld? 
Tegelijkertijd belichamen de woorden ‘Alles komt 
goed’ een belangrijke hoop: God belooft ons een 
nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst 
die van Hem is. 
 

De veertigdagentijdkalender neemt je stap voor stap 
mee op weg naar Pasen. Bij iedere dag vind je een 
bijbeltekst met een korte overdenking, afgewisseld 
met vastentips, gedichten, liederen en gebeden.  
Zo kom je iedere dag een stapje dichter bij het 
paasfeest. Gratis te bestellen via 
www.petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkal
ender/ 

Oecumenische viering  Aswoensdag (2 maart) 
Aswoensdag is de dag waarop de Vastentijd begint. 
De Vastentijd is de periode van 40 dagen die 
voorafgaat aan Pasen. Het getal 40 staat symbool 
voor het aantal dagen dat Jezus in de woestijn in 
volledige afzondering doorbracht. 
Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke 
traditie. Tijdens de kerkdienst worden de groene 
takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met 
de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van 
de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij 
wederkeren’. Deze woorden benadrukken de 
vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van 
het kruis wijst op het eeuwige leven.  
Steeds meer protestantse gemeenten hebben ook 
een aswoensdagviering. 
 
Voor onze regio is er op Aswoensdag, 2 maart, een 
oecumenische viering in de Dierense  Emmaüskerk 
Voorgangers : ds. F.Z. Ort  en pastoor J. te Molder  
Aanvang 19.00 uur 
 

 
 
Wandel mee voor de Vastenaktie            

 
“Je land is je leven”  dat is het motto van de 
Vastenactie 2022. En dat kun je op verschillende 
manieren uitleggen.  
1. Je land is daar waar je woont en leeft, samen met 

je buren, vrienden en familie.                              
2. Je land is daar waar je werkzaam bent, waar je je 

inkomen verdient.                                           

https://allesvieren.nl/pasen/
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3. Je land is de natuur en het milieu waar ook jij je 
zorg voor hebt.                                                  

4. Je land is daar waar je je veilig kunt voelen, 
dankzij de geldende wet- en regelgeving.       

Dat klinkt allemaal vrij normaal  toch?  Maar op heel 
veel plaatsen op onze aarde is dat helemaal niet zo 
vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld in Guatemala, waar de 
oorspronkelijke natuur én bewoners nog steeds 
plaats moeten maken voor bijvoorbeeld mijnbouw 
en waterkrachtcentrales. 
Dat zijn interessante onderwerpen voor onderweg 
tijdens de wandeling welke wij organiseren op 
zaterdag 5 maart a.s. in Dieren. We starten om 10.00 
uur bij de Emmaüskerk aan de Rode Kruislaan 2 te 
Dieren. Diaken Ronald Heinen opent de wandeling 
met een korte overweging. Daarna gaan we rustig op 
stap voor een wandeling van 4 á 5 kilometer. 
Onderweg staan we stil bij 2 markante markante 
plekken in Dieren. Ook daar valt de link te leggen 
naar “Je land is je leven’. 
Bij terugkomst drinken we nog een kop koffie of thee 
met wat lekkers erbij. En er staat een bus om een 
bijdrage te leveren aan het project van de 
Vastenactie welke we ondersteunen. Uiteraard 
houden we gepaste afstand, omdat het corona virus 
nog steeds rond waart. Dat is ook de reden dat we 
deze wandeling organiseren i.p.v. de gebruikelijke 
Vastenactie koffiestop.  
I.v.m. de organisatie zou het fijn zijn als U zich even 
wilt aanmelden uiterlijk donderdag 3 maart via mail: 
p.hendrksen99@upcmail.nl of per telefoon:  06-
41738183. 
 
Graag tot ziens op zaterdag 5 maart a.s. om 10.00 
uur bij de Emmaüskerk. 
MO.V. groep Veluwezoom,  
Leo Smeets, Paul Hendriksen 
 

Huispaaskaars 2022 
In de Ontmoetingskerk is het al jaren een goede 
gewoonte om mensen in  de gelegenheid te stellen 
een huispaaskaars aan te schaffen.  
Ook dit jaar is dat weer mogelijk en misschien wilen 
ook wel gemeenteleden uit onze gemeente een 
dergelijke mooie kaars hebben. 
 
De prijzen zijn als volgt. 

Type A (Emmaüsgangers) en B (De Levensboom), 
doorsnede is 8 cm. 
Lengte 60 cm - € 77,44; 40 cm - € 49,97 en 30 cm -  
€ 42,56 
 
Type C (De Eucharistie), D (Nieuw Begin), E (CHI-RHO 
kruis) en F (Vredesduif). 
Lengte 60 cm - € 64,25 , 40 cm - € 36,78 en 30 cm -  
€ 29,43. De doorsnede van deze kaarsen is 8 cm. 
Lengte 25 cm - € 22,34. De doorsnede van deze kaars 
is 6 cm. 
 
Bestellen? Dat kan! 
Tot uiterlijk zondag 27 februari 2022  
per email: s.dik@telfort.nl of  
telefonisch 0313 – 422890 Saskia Dik) 
 

De zegen van Sint Patrick 
In de ruimte gezet door Gods scheppende hand, 
in de vrijheid geplaatst door het Woord, 
in het licht gesteld door Gods liefde, 
gaan we op weg, 
omvat door de zegen, 
om te zijn tot een zegen. 
 
De Eeuwige is voor u om u de juiste weg te wijzen 
De Eeuwige is achter je, om je te beschermen tegen 
gevaar 
De Eeuwige is onder u, om u op te vangen wanneer u 
dreigt te vallen 
De Eeuwige is in jou, om je te troosten in verdriet 
De Eeuwige is boven u en jou en mij, om ons allen te 
zegenen, 
Vandaag en alle dagen 
 

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 
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