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Nieuwsbrief 2022-09 

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

 

   
 
 

 
 

Jezus, 

 

Je liet een leeg graf achter... 

De vrouwen, die naar Je toe wilden, 

waren angstig en verward. 

 

Maar de boodschap van 

Jouw leven was gegeven. 

Je wilt dat we elke dag 

Pasen vieren! 

 

Je vraagt ons om samen 

op weg te gaan, 

uit de leegte van de dood 

naar nieuw leven. 

 

Je vraagt ons om uitwegen 

te zoeken uit zinloos geweld. 

 

Je hoopt met ons 

dat we alles kunnen los laten 

wat ons onderdrukt 

en pijn doet. 

 

Je roept ons op 

om tochtgenoten te zijn 

van gebroken mensen.. 

 

 

 

Jouw opdracht voor ons is 

om troost en hoop te zijn 

voor kleine en arme mensen. 

 

Pasen is elke dag opnieuw 

op zoek gaan naar opstanding, 

vrede en verzoening. 
 

Lina van Mellaert 

 
 
Kerkdiensten komende twee weken 
 
Witte Donderdag 14 april 
Spankeren - Petruskerk om 19.00 uur.  
Ds. Dik Bos  met Heilig Avondmaal 
 
Goede Vrijdag 15 april  
Spankeren - Petruskerk om 19.30 uur 
Let op: dit tijdstip is gewijzigd. 
Gezamenlijke dienst Ds. Frans Ort  
M.m.v. Ontmoetingskoor o.l.v. Wim de Jong 
 
Paasmorgen zondag 17 april  
Laag-Soeren - Paasdageraadsdienst om 7.30 uur 
Spankeren - Paasmorgendienst om 10.00 uur  
 
Zondag 24 april  
Laag-Soeren - Boskapel om 10.00 uur 
Voorganger ds. H. Boonen uit Dieren 
 

Kerkdiensten online te volgen 
 
 

 
 

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

13 april 2022 

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

 

https://spankeren.protestantsekerk.net/
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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 
 

Paasontbijt – geef u op! 
Op Paasmorgen wordt er om 8.30 uur weer een 
Paasontbijt gehouden in De Kerkhorst. Door Corona 
was dit de afgelopen twee jaar niet mogelijk.  
We hopen van harte dat veel gemeenteleden en 
belangstellenden aan willen schuiven bij de feestelijk 
gedekte tafels. 
Wel willen we u vragen om u vooraf (liefst uiterlijk 
donderdag) aan te melden bij Dinie Haandrikman 
0313-422223 of e-mail f.haandrikman@upcmail.nl 
  

Bloemengroet 
Vorige week zondag zijn de bloemen naar mevrouw 
D. Verbeek in Dieren N-O gegaan en a.s. zondag zijn 
ze bestemd voor de heer en mevrouw Meijer in 
Dieren N-O.  
 

  
 
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 bezig 
met de schikkingen in de 40-dagentijd voor alle 
zondagen en vieringen in de Stille Week en voor 
Pasen. Elke week is er weer een aangepaste 
schikking. De liturgische bloemschikkingen met als 
thema ‘De toekomst tegemoet’ sluiten aan bij het 
PKN jaarthema, ‘Van U is de toekomst’ en bij de 
40dagentijdcampagne van Kerk in Actie. 

Bij onze terugblik op onze reeks van liturgische 
schikkingen zijn we aangekomen bij zondag 3 april. 
Het droge riet maakt langzaam plaats voor het 
nieuwe groen, het symbool van verwachting. De 
wijnstok als symbool voor Jezus en wij mogen de 
ranken zijn. 
 

 

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
mailto:f.haandrikman@upcmail.nl
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Schikking zondag 10 april. De vertikale zuil wordt 
steeds groener, de buxus verwijst naar de intocht in 
Jeruzalem en de verbinding met aswoensdag.  
De aren verwijzen naar het brood en de wijn 
symboliseren we door avondmaalsbeker bij de 
schikking te plaatsen. 
 

Terugblik kerkdienst met Jolanda Aantjes uit 
Hall op 3 april 2022 
Deze weken staan in het teken van de geestelijke 
werken van barmhartigheid: 
Het waren de grote kerkvaders Origines (in de 2de-
3de eeuw) en Sint-Augustinus (in de 4de-5de eeuw) 
die tot het concept zijn gekomen van de zeven 
geestelijke werken van barmhartigheid, naast de 
zeven lichamelijke. Thema van deze dienst was: 
Aangedane beledigingen vergeven 
Mevr. Aantjes vroeg twee gemeenteleden om een 
draad vast te houden. Deze werd doorgeknipt om te 
laten zien dat de meningen verschilden en er een 
conflict ontstond. 
Hoe komt dit weer goed, was de vraag. Ieder trekt 
aan zijn eigen touwtje(eigen gelijk) dus het touw 
knapt. 
Soms hoor je zeggen dat vergeven voor zwakkelingen 
is. Niets is minder waar! Wie vergeeft staat gelovig 
sterk in z’n schoenen. Wraak koesteren gaat als 
vanzelf, dat kost geen moeite. Vergeven daarentegen 
vergt moed, doordat je jezelf gaat relativeren en alles 
weer in het juiste kader leert zien… 
Als je dan hoort van de boodschap van het evangelie 
kun je de touwtjes vastbinden. Hierop bond dominee 
beide touwtjes vast aan een meegebracht houten 
kruis. Als je dan beiden trekt blijft het kruis in het 
midden stilstaan en kun je weer tot elkaar komen. 
 

 
Foto: dominee Aantjes met Janneken Kaal en Cees Verburg 

(voor de goede orde: deze hebben geen conflict!) 

 

 

Terugblik dienst op zondag 10 april 2022: 
Palmpasen door Mevr. Ds. L. van Hilten uit 
Apeldoorn 
Thema: Lastige mensen geduldig verdragen. 
Waar mensen samen zijn en samen leven is dit 
alledaagse kost: ergernis, ongeduld, agressie: Wie 
heeft het al eens niet meegemaakt? 
Het evangelie roept ons op om water bij de wijn te 
doen zodanig dat je elkaar kunt verdragen. Wie 
iemand graag ziet, kan van hem of haar veel van 
verdragen. 
Natuurlijk zijn er ook grenzen…maar dat spreekt voor 
zich. Niemand is volleerd in de naastenliefde. 
De term ‘geduldig verdragen’ vond Ds. Van Hilten 
een lastige uitdrukking, zij riep ons op om hierover na 
de dienst samen na te praten. 
Daar werd goed gehoor aan gegeven en we zaten 
voor in de kerk in Laag-Soeren in een mooie kring. 
Ieder kon hierover een vraag stellen aan de dominee 
of een opmerking maken. Hierop ontstond  een 
mooie discussie die zeker voor herhaling vatbaar is. 
 

 
 
Palmpasen stok 
Een Palmpasen stok is een met groene takjes en 
lekkernijen versierde stok, in de vorm van een 
kruisje, die kinderen ter gelegenheid van Palmzondag 
maken en in optocht meedragen. 
Bovenop wordt een broodje in de vorm van een 
vogel gestoken, doorgaans een haantje. 
 
De Spankerense school hield afgelopen 
woensdagochtend met de twee kleutergroepen een 
Palmpasen optocht door het dorp. De kinderen 
stopten bij oma’s en opa’s en zongen daar hun 
Palmpasenliedje: Palmpalmpasen, ei koerei, 
enzovoort. 



 

Pagina 4 van 5 

 
 
Er waren ook totaal nieuwe liederen bij van een 
paashaas die gekleurde eieren kwam brengen.  
Er liep dan ook een paashaas mee. 
Of de betekenis van de symbolen op de 
palmpasenstok nog duidelijk zijn? Voor de kleuters 
niet, maar wellicht denkt menig dorpsbewoner terug 
aan zijn/haar jeugd en blijft een bijzondere traditie 
bestaan. 
 

Gerrie Blankenspoor-Gieteling 

 

Jolanda de Vries was onlangs op bezoek bij Gerrie 
Blankenspoor in Villa ‘De Horsting’. Gerrie voelt zich 
inmiddels op haar plek bij haar medebewoners en de 
verpleging. Via de tuinvogels in de Horsting kwam 
het gesprek op de ooievaar die Gerrie en Aris vanuit 
de Huetlaan konden zien. Gerrie en Jolanda hadden 
een gezellige ochtend samen. Voor iedereen de 
hartelijke groeten van Gerrie en ze vindt het heel fijn 
om mensen op bezoek te krijgen. 
 

The Passion 2022 naar Doetinchem 
De twaalfde editie van The Passion vindt op Witte 
Donderdag 14 april plaats in de stad Doetinchem.  
Deze live uitzending zonder publiek wordt uitgezon-
den op Witte Donderdag 14 april om 20.30 uur bij 
KRO-NCRV op NPO 1. 
 

 
 

Colombiamaaltijd op 22 april a.s.  
Graag voor deelname (weer) opgeven; dit kan bij 
Christine Schellevis (tel. 0313-421510, e-mail 
christineenjoop@gmail.com of bij  
Gert-Jan Meijer tel. 0313-421790, e-mail  
Gert-jan.en.elly.meijer@xs4all.nl 
 
Ook liggen er intekenlijsten in beide kerken.  
Voor meer informatie zie de kerkbladen. 
 

Pasen geeft ons het bewijs 

dat liefde overwint, 

omdat zelfs na veel  

grauw en grijs 

Alles Opnieuw Begint. 
 
 

Martin Gijzemijter 
 
 
 
 

mailto:christineenjoop@gmail.com
mailto:Gert-jan.en.elly.meijer@xs4all.nl
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Cartoon Rins de Vries 

 
 
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

