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Nieuwsbrief 2022-15 

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

 

   
 

Leven 
 
Het lichaam ademt. 
Niet de ziel. 
Daarom houdt het lichaam op, 
En niet de ziel. 
Vanuit het verstand kunnen we de ‘bedoeling’ 
Van het leven niet kennen. 
Vanuit de ziel wel. 
 
Toon Hermans 
 

Kerkdiensten komende twee weken 
A.s. zondag 12 juni is er geen dienst in de kerk te 
Spankeren of Laag-Soeren maar bent u om 10.00 uur 
van harte welkom bij de openluchtviering die in het 
Carolinapark wordt gehouden. Deze dienst wordt 
georganiseerd door de Raad  van Kerken 
Veluwezoom. Voorgangers zijn pastoraal werker 
Anita Coenraads en ds. Gert Jansen.  
Het Oecumenisch gelegenheidskoor o.l.v. Hans 
Schimmel, muziekvereniging Excelsior en pianist 
Ronald Brons verlenen hun muzikale medewerking. 
Er staan stoelen, maar als u verzekerd wilt zijn van 
een stoel, neem deze dan zelf mee. 
Parkeergelegenheid is er bij 'Het Rhedens' in Dieren 
(niet bij de Dierense Toren of op de Hogestraat). 
 
Op zondag 19 juni is er een gezamenlijke 
theaterdienst in de Ontmoetingskerk om 10.00 uur. 
De kerken in Spankeren en Laag-Soeren zijn dan 
gesloten.  
 

Kerkdiensten online te volgen 
De beelden van 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 

 
 
Bloemengroet 
Vorige week zondag zijn de bloemen naar mevrouw 
Gersen-Pelgrum in Laag-Soeren gegaan. Komende 
week zijn de bloemen bestemd voor mevr. Plasman 
in Spankeren. 

  
 

Als u suggesties heeft om de bloemen een keer aan 

iemand te geven, dan kunt u dat melden bij 

ouderlinge Janneken Kaal tel. 0313-421264. 

 

11 juni a.s. openen zes kerken in de regio hun 

deuren, wees welkom 

 

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

10 juni 2022 

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

 

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
https://spankeren.protestantsekerk.net/
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In onze regio wordt veel gefietst en gewandeld.  

De meeste mensen die een kerkgebouw passeren 

hebben geen idee hoe de kerk er van binnen uitziet 

en dat er veel meer gebeurt dan alleen het houden 

van kerkdiensten. Daarom openen op 11 juni zes 

kerken hun deuren voor iedereen. Het zijn zes heel 

verschillende kerken, ieder met hun eigen verhaal.  

Er is een prachtige fietstocht uitgestippeld die de 

kerkgebouwen met elkaar verbindt. Wees welkom! 

De fietsroute met informatie is zaterdag nog te 

verkrijgen in de Petruskerk in Spankeren. 

 

Pinksteren 2022 

 
In de Pinksterdienst was het thema “ Wie door de 

Geest is aangeraakt“. Ds. Bos gebruikte in de 

overdenking het beeld van de watermolen. Als de 

wieken niet verbonden zijn met het scheprad wordt 

er geen water verplaatst wat toch de bedoeling is. 

M.a.w. Geestkracht (wind) is belangrijk er moet 

beweging zijn. De Geest waait overal en creëert de 

mooiste verscheidenheid aan bloemen. 

Op het doopvont zien we in de schikking een hoge 

witte Roos, vanuit die Roos komen lange bladen 

molenwieken/vleugels. Het geheel verbeeld een 

witte duif. Er om heen zien Gloreosa bloemen als 

vuurtongen die alle windrichtingen opgaan.  

Onder dit alles witte bloemen, reinheid. Vanaf het 

doopvont zien we gekleurde linten ook weer alle 

richtingen op, naar de Paaskaars, door het raam naar 

buiten en de kerk in.                                                                                                                                     

Via de schikking zien we water uit het doopvont 

stromen op de grond naar het trapje naar de blauwe 

loper helemaal naar achteren en waar elke bank, 

zitplaats en ieder mens mee verbonden is.                                             

De Geest stroomt. De Hedera, klimop stromen mee. 

De trouw van God is met ons.              

Na de dienst is de schikking aan Janneken Kaal 

meegegeven. 

 

Met liefde gemaakt door Lidy en Triny      
 

Opruiende openluchtdiensten 
Het is waarschijnlijk het enige moment  waarop je 
een klapstoel en zonnebril meeneemt naar de kerk; 
een openluchtdienst. 
Maar bij de eerste diensten in de buitenlucht, de 
‘hagenpreken’, hadden de bezoekers eerder 
hardloopschoenen nodig. 
In de 16e eeuw probeerden de Spaanse, Katholieke 
heersers het jonge protestantisme de kop in te 
drukken. Protestanten mochten niet bij elkaar komen 
in katholieke kerkgebouwen. De vervolging werd 
steeds grimmiger en voor protestanten dreigde zelfs 
de brandstapel. Als oplossing preekten dominees in 
de open lucht waar je slechtgezinde bezoekers van 
verre aanzag komen en er genoeg ruimte was om 
hard weg te rennen.  Een groot verschil met de 
oecumenische kerkdienst van zondag 12 juni in het 
Carolinapark in Dieren waar een ieder aan mag 
schuiven. De dienst begint om 10.00 uur. 
 

 
 

Openluchtviering 2018 
 

Kennismaking voor ouders  
Omdat opvoeden best een klus is en we er geen les 
in krijgen op school, is het fijn om mensen om je 
heen te hebben waarmee je kan sparren over jouw 
ervaringen. Op het vlak van geloofsopvoeding is dat 
niet anders. Daarom maken we een doorstart met de 
(jonge) ouders groep. Op zondag 12 juni picknicken 
we met z’n allen in aansluiting op de Openluchtdienst 
in het Carolinapark. Deze picknick nemen we 
allemaal zelf mee. Tijdens het eten kunnen de 
kinderen samen spelen, maken we als ouders kennis 
met elkaar en praten we over wat we verwachten 
van een groep jonge ouders.  
Heb je geen jonge kinderen meer, maar wel behoefte 
om te sparren met anderen? Kom gerust, dan kijken 
we samen of we ook voor ouders van oudere 
kinderen een gespreksgroep kunnen vormen. 
 
Heb je vragen? Zoek dan contact met Jantine 
Groenewold (jantinegroenewold@gmail.com;  
tel. 06 1664 2291) of Jolanda de Bruijcker (06 1204 
9066, jolanda@cybernation.nl). 

jantinegroenewold@gmail.com
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Stiltekring voor de mensen van Oekraïne 
Op zondag 19 juni bent u, ben jij van harte welkom 

vanaf 14.00 uur op het Stationsplein, aan de zuidkant 

bij het busstation, in Dieren, om stil te staan bij de 

slachtoffers van Oekraïne. 

De stiltekring wordt georganiseerd door de 

werkgroep Stiltekring/de Ambassade van Vrede, 

Afdeling Dieren/ Ellecom. 

 

Zin in morgen 
Zin in morgen is hét nieuwe tv-magazine boordevol 

inspiratie, beleving en levenslust, waarin bezielde 

mensen hun levensvisie delen. 

Zin in morgen is te zien bij KRO-NCRV op NPO 2,  

elke zaterdag om 19.20 uur. 

In Zin in morgen gaan Kim-Lian van der Meij, 

Annemiek Schrijver en Thomas Cammaert in gesprek 

met bijzondere mensen die ons een inkijkje geven in 

hun leven en ons meenemen naar mooie plekken. 

Zanger Stef Bos reflecteert in elke aflevering op deze 

ontmoetingen. Met Zin in morgen wil KRO-NCRV 

mensen inspireren tot zinvol leven, met aandacht 

voor jezelf, de natuur én de ander. Kim-Lian van der 

Meij en Thomas Cammaert speelden in The Passion 

mee als Maria Magdalena en Petrus. 

 

De BV Van verhalen over de zeven werken van 

barmhartigheid 
Op zondagavond 26 juni aanstaande komen de 

vertellers van Bijbelse verhalen weer bij elkaar in de 

Petruskerk in Spankeren. Het thema ‘de zeven 

werken van barmhartigheid’ speelt al langer in 

diverse kerken en nu laten zij hierover hun licht 

schijnen. 

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik 

had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 

vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt 

en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 

bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen 

naar mij toe.’ (Mattheüs 25: 35,36) 

Pas in 1207 was er sprake van zeven werken toen 

paus Innocentius III aan de zes werken die in 

Mattheüs genoemd worden het begraven van de 

doden toevoegde. 

De zeven werken van barmhartigheid worden verteld 

en op muziek gezet vanuit dit Bijbelse perspectief. 

Dick Goedhart verzorgt het muzikale gedeelte. 

Zondagavond 26 juni 2022 in de Petruskerk in 

Spankeren, aanvang 19.00 uur. Na afloop welkom 

voor een drankje en ontmoeting/napraten. 

 
De barmhartige Samaritaan – Vincent van Gogh 

 

Schrijfacties Amnesty International  

Deze maand gaan de brieven naar Iran, Colombia 

en Sudan. Omdat de brieven nog niet in de kerk 

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.  

 

 
 

Nigeria: absurd lange straf voor humanist 
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De prominente Nigeriaanse humanist Mubarak Bala 
heeft op 5 april 2022 een celstraf van maar liefst 24 

jaar opgelegd gekregen. Hij zat sinds april 2020 vast 

op beschuldiging van godslastering omdat hij een 

bericht op Facebook plaatste. Daarin sprak hij zich 

uit over zijn levensbeschouwing. Een rechter 

oordeelde in december 2020 dat Bala vrijgelaten 
moest worden. Maar de autoriteiten in het 

noorden van Nigeria weigerden dit. Schrijf naar de 
minister van Justitie in Nigeria. Roep hem op om 

Mubarak Bala onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij 

te laten. 

 

Puerto Rico: bescherm de toegang tot abortus 

 
 

In Puerto Rico ligt een wetsvoorstel op tafel die de 
toegang tot een veilige en legale abortus ernstig 

inperkt. Een abortus zou niet langer toegestaan zijn 
na 22 weken of wanneer de foetus levensvatbaar 

is. De enige uitzondering is wanneer het leven van 

de zwangere gevaar loopt. Dit is een grote stap 

achteruit omdat een arts nu nog een zwangerschap 

beëindigen om medische en geestelijke 

gezondheidsredenen, zoals in lijn met het 
internationaal recht en het raakt met name 

degenen die in een kwetsbare situatie zitten, zoals 

slachtoffers van seksueel geweld. 

 

 

Qatar: advocaten krijgen levenslang voor 
deelname protest 

Op 10 mei zijn broers en advocaten Hazza en 

Rashed al-Marri veroordeeld tot een levenslange 

celstraf. Hazza werd gearresteerd omdat hij 
meedeed aan een protest tegen een nieuwe 

discriminerende verkiezingswet in Qatar die de Al 
Murra-stam uitsluit. Rashed werd gearresteerd 

toen hij zij broer wilde vertegenwoordigen. De 

broers weigerden een verklaring te ondertekenen 
waarin ze beloven te stoppen met het bekritiseren 

van de nieuwe wet. De Al Murra-stam is een van de 

grootste stammen in het oosten van Saudi-Arabië 
en Qatar en hebben een lange tijd te maken met 

ernstige discriminatie. Zo hebben ze geen toegang 

tot onderwijs, werk en gezondheidzorg 

Schrijf mee naar de minister van Justitie in Qatar. 

Roep hem op om Hazza en Rashed al-Marri vrij te 

laten. 

 

Zingen in de kerk is bittere noodzaak,  

omdat je tegen het donker in zingt. 

Sytze 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  
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