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Nieuwsbrief 2022-06 

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

 

   
 
 

Gebed voor Oekraïne 
 

God van de vrede, 
opgeschrikt door het geweld, 

de agressie, de oorlog 
die is losgebarsten in Oekraïne, 

wenden wij ons tot U. 
Gij wilt geen oorlog, 

Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen 
en samen zich inspannen voor harmonie 

in uw mooie wereld. 
Kom ons te hulp. 

Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben 
en zelfs hun leven geven. 

Wees ook nabij aan de agressors 
opdat zij beseffen waar zij mee bezig zijn. 

Dat ieder zich bekere tot de ander 
als enige weg tot vrede. 

Dat uw mildheid en liefde de harten bereid maakt 
om uw vrede te ontvangen en uit te dragen. 

Zo bidden wij U door Jezus Christus, 
onze Vredevorst. 

 
Amen 

 

 
 
 

 

 
Kerkdiensten komende twee weken 
A.s. zondag 6 maart is er een gemeenschappelijke 
dienst met de Protestantse gemeente Dieren om 
10.00 uur in de Ontmoetingskerk. Voorgangers zijn 
onze waarnemend predikant Ds. D.A. Bos en ds. F.Ort 
Het is de eerste zondag in de 40-dagentijd.  
De geestelijke werken van barmhartigheid staan 
centraal in het gedeelte dat door de werkgroep ‘Kerk 
In Actie’ wordt verzorgd. Deze dienst is ook te 
bekijken via kerkdienstgemist.nl. In de Petruskerk en 
de Boskapel is dan geen dienst. 
Op zondag 13 maart is er weer dienst in de kerk  
te Laag-Soeren. Om 10.00 uur zal daar Ds. T.J. Jansen 
Schoonhoven uit Doetinchem voorgaan.  
 

Coronamaatregelen 
Nu de overheid vanaf 25 februari bijna alle 
maatregelen heeft afgeschaft zijn ook de 
maatregelen in onze kerken weer opgeheven. 
Mondkapjes zijn niet meer nodig bij binnenkomst en 
vertrek, maar we vragen u wel om zoveel mogelijk de 
1,5 meter afstand nog in acht te nemen, omdat er 
veel kwetsbare mensen in onze gemeente zijn.  
Er mag ook weer als vanouds worden meegezongen 
in de diensten en dat geeft een goed gevoel. 
Koffiedrinken behoort ook weer tot de 
mogelijkheden. 

 
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 
Wanneer u naar de diensten in de Ontmoetingskerk 
wilt kijken kunt u op de volgende link klikken: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-
Protestantse-gemeente-te-Dieren 
 

 

pkn.spankeren@ziggo.nl 
https://spankeren.protestantsekerk.net 
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Bloemengroet 
Vorige week zijn de bloemen naar de familie 
Scherpenzeel in Laag-Soeren gegaan en a.s. zondag 
zijn ze bestemd voor mevrouw G. Aalders-Hoekman 
te Spankeren. 

  
Als u suggesties heeft om de bloemen een keer aan 
iemand te geven dan kunt u dat melden bij Janneken 
Kaal tel. 0313-421264. 
 

Symbolisch bloemschikken 
De liturgische bloemschikgroep is enthousiast 
begonnen met de voorbereidingen van de 
schikkingen in de 40-dagentijd voor alle zondagen en 
vieringen in de Stille Week en voor Pasen.  
De liturgische bloemschikkingen sluiten aan bij het 
jaarthema, ‘Van U is de toekomst’ en bij de 
40dagentijdcampagne van Kerk in Actie. 
 
De mooiste dingen in het leven vallen ons toe, je 
kunt ze niet zelf organiseren, je ontvangt ze en de 
bloemschikkingen hebben daarom als uitgangspunt, 
‘Genade is wat we ontvangen’. 
 
Zondag 6 maart staat de eerste bloemschikking in de 
gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk te 
Dieren. Dat zij een symbolische verdieping mogen 
zijn in deze 40-dagentijd. 
 

 
 

Elke dag een tekst 
In de podcast Dagvers van het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap hoor je elke dag een Bijbeltekst 
met een korte toelichting en een vraag of opdracht. 
Zo komt de bijbel echt dichtbij! 
https://debijbel.nl/dagvers  

 

Middaggebed bij de Boskapel in Laag-Soeren 
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  
E-mail: (a.scholten@xs4all.nl). Tel. 0313-450007. 
 

 

 
De kerkdiensten in de 40-dagentijd 

Een werkgroep binnen KiA heeft nagedacht over een 
zinvolle inbreng tijdens onze  kerkdiensten in de 40-
dagentijd. Ideeën voor het landelijke thema “Alles 
komt goed” worden onder meer aangedragen door 
het 40-dagentijdmagazine van Kerk in Actie van onze 
landelijke kerk. Het landelijke thema gaat dit jaar 
over ‘de zeven werken van barmhartigheid’. Omdat 
dit thema ook verleden jaar bij ons ook in de 40-
dagentijd ter sprake is geweest, hebben we, om niet 
in herhaling te vallen, naarstig naar iets alternatiefs 
gezocht dat ook goed past. 
In de komende 40-dagentijd zal aandacht worden 
besteed aan de ‘geestelijke werken van 
barmhartigheid’. Een andere, maar zeker zo 
belangrijke kijk op barmhartigheid. 
We hopen op mooie diensten en dat de diensten  
een heel klein beetje zullen bijdragen aan een wereld 
waarin het beter zal worden. 
De collecte op 6 maart a.s. (1e zondag 40-dagentijd) 
is bestemd voor: ‘Stichting Ocean Cleanup’.  
Een Nederlandse stichting (en uitvinding) om het 
plastic in de oceaan te verwijderen.  
De dienst van 6 maart staat in het teken van ‘zorg 
voor de aarde’ en deze stichting levert daar een 
belangrijke bijdrage aan. 
 

 

https://debijbel.nl/dagvers
mailto:a.scholten@xs4all.nl
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Dit jaar in deze 40-dagentijd, wandel mee! 
In plaats van de gebruikelijke koffiestop na de 1e 
vesper kunnen we dit jaar wandelen met als thema 
‘Je land is je leven’ en dan ook met een koffiestop 
aan het einde. Over dit thema wordt al wandelend 
nagedacht tijdens de wandeling die a.s. zaterdag om 
10.00 uur start 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’. 
 

Biddag voor gewas en arbeid 
Op de tweede woensdag in maart viert de 
Protestantse Kerk vanouds Biddag voor gewas en 
arbeid.  Dit jaar is dat op woensdag 9 maart.  
We bidden niet alleen voor een goede oogst, maar 
ook voor alles wat wordt gedaan om mensen te 
voorzien van ‘ons dagelijks brood’.  
Biddag kun je zien als een reminder. Het lijkt wel 
alsof we de touwtjes in handen hebben en zelf alles 
kunnen regelen, maar eigenlijk zijn we ontzettend 
afhankelijk van anderen, van de omstandigheden, 
van God. Biddag is een oefening in bescheidenheid. 
Je bent maar een klein radertje en dat is genoeg. 
 
 
 

 
 

Paasgroetenactie 2022 – Kerk in Actie 
Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich 
dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn 
die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de 
boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven. 
Onze actie zoals wij die vorig jaar hebben gehouden 
is goed bevallen en wij willen het dit jaar op dezelfde 
manier doen.     
In de kerkbladen staat uitgebreide informatie over 
hoe iedereen kan meedoen.  
Bij deelname graag tijdig uw deelname melden om 
doorzending op tijd mogelijk te maken. Uiterlijk 
aanmelden uiterlijk  9 maart a.s.  
 
 

Kunstwerk: Uw Licht heelt wat gebroken is 
 

Schrijfacties Amnesty International  
Deze maand gaan de brieven naar Pakistan, Nigeria 
en de Filipijnen. 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.  

 

Schrijfactie Pakistan: onderzoeker in het geheim 
veroordeeld 

Pakistan houdt 
mensenrechten- 
verdediger Idris 
Khattak sinds 
november 2019 vast 
op een onbekende 
plek. Volgens 
berichten zou een 

militaire rechtbank hem in het geheim hebben 
veroordeeld voor ‘verraad’, waarvoor hij 14 jaar 
gevangenisstraf kan krijgen. Zijn familie en advocaat 
weten van niets.  Idris Khattak deed onderzoek naar 
gedwongen verdwijningen van mensenrechten-
verdedigers en andere critici van de regering. Hij is 
nu zelf al ruim 2 jaar ‘verdwenen’. Zijn familie weet 
nog altijd niet waar hij wordt vastgehouden. 

Schrijfactie Nigeria: activist vervolgd vanwege 
vreedzaam protest 
Op 3 augustus 2019 pakte de Nigeriaanse 
veiligheidsdienst oppositie-activist Omoyele Sowore 

op voor het 
organiseren van een 
vreedzaam protest. 
Sowore riep de 
Nigeriaanse regering 
op respect te hebben 
voor mensenrechten 
en de rechtsstaat. 
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Dat werd hem niet in dank afgenomen. Hij wordt 
onder meer beschuldigd van terrorisme en verraad. 
Op deze misdrijven staat in Nigeria de doodstraf. 
Sowore werd in december 2020 op borg vrijgelaten 
maar het werd hem verboden met de pers te praten 
en de hoofdstad Abuja te verlaten. Zijn rechtszaak 
werd al meerdere keren uitgesteld en staat nu voor 
maart op de rol. 

Schrijfactie Filipijnen: waar is activist Steve Abua? 

Op 6 november 2021 
werd de Filipijnse 
landrechtenactivist 
Steve Abua ontvoerd. 
Zijn ontvoerders 
hebben mogelijk 
banden met de 
overheid. Ze belden 

zijn vrouw Johanna op om te zeggen dat de overheid 
hem een kans gaf ‘zijn leven te beteren’.De 
ontvoerders vroegen Johanna om Steve over te halen 
om toe te geven dat hij lid is van de New People’s 
Army, een gewapende communistische groepering. 
In de Filipijnen worden critici door de autoriteiten 
vaak opzettelijk bestempeld als ‘communist’ of 
‘terrorist’ om ze de mond te snoeren. Dit wordt red-
tagging genoemd. Hierdoor worden activisten, 
journalisten, advocaten en vakbondslieden vogelvrij 
verklaard. 
 

Twee nieuwe beukenbomen 
In februari is één van de oude beukenbomen aan 
de Dorpsweg (naast de begraafplaats) gerooid. 
Deze boom was al minstens 170 jaar oud en werd 
steeds slechter en leverde gevaar op. De gemeente 
Rheden is eigenaar van de bomen rond de kerk en 
heeft weer gezorgd dat er twee nieuwe bomen zijn 
aangeplant. 
 

 
 
We herinneren ons 
 
We herinneren ons dat uw kerk 
Uit wind en vuur ontstond. 
Niet om ons hemelwaarts te sleuren 
Als een pretentieuze toren, 
Maar om ons de route te wijzen 
Langs de stoffige wegen van deze wereld, 
Opdat wij de teleurgestelden kunnen opbeuren, 
De gebrokenen kunnen genezen, 
Wat verloren is gegaan verzoenen 
En vrede brengen waar onrust heerst. 
 
Garth House uit Medemens 

 
 

 

 
 
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  
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