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Nieuwsbrief 2022-16 

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

 

   
 

 
 
Kerkdiensten komende twee weken 
A.s. zondag 26 juni is er dienst in de Petruskerk te 
Spankeren om 10.00 uur. Voorganger is onze 
waarnemend predikant ds. Dik Bos. Tijdens deze 
dienst zal ook het Heilig Avondmaal worden gevierd. 
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in De 
Kerkhorst.  
Volgende week zondag 3 juli gaat Ds. Henk Boonen, 
uit Dieren voor in de dienst om 10.00 uur in de 
Boskapel te Laag-Soeren. In deze dienst zal aandacht 
worden gegeven aan Keti Koti (het verbreken van de 
ketenen) en het slavernijverleden. 
 

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 
en de heer Topelberg in Laag-Soeren gegaan. 
Komende zondag zijn de bloemen bestemd voor de 
familie H. Maatman te Dieren. 

  
 

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. 

 

Terugblik 
De afgelopen twee zondagen waren er twee heel 

bijzondere diensten.  

Op 12 juni jl. heeft een groot aantal mensen van 

verschillende kerken in Dieren en omgeving de 

oecumenische openluchtviering in het Carolinapark 

bijgewoond. Deze prachtige viering in een 

schitterende omgeving was georganiseerd door de 

Raad van Kerken Veluwezoom. Voorgangers waren 

pastoraal werker Anita Coenraads en ds. Gert Jansen. 

Het Oecumenisch gelegenheidskoor o.l.v. Hans 

Schimmel, pianist Ronald Brons en muziekvereniging 

Excelsior zorgden voor een prima muzikale 

ondersteuning. Na afloop kon men koffiedrinken en 

werd er nog lang nagesproken over deze bijzondere 

pkn.spankeren@ziggo.nl 
https://spankeren.protestantsekerk.net 
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viering. “Moeten we vaker doen” werd regelmatig 

gehoord. 

 
 

Op 19 juni heeft een grote groep jonge kinderen 

o.l.v. jeugdwerker Jantine Groenewold een hele 

mooie dienst georganiseerd rondom het thema  

“Je hoeft geen vleugels te hebben om een engel te 

zijn”. Gemeenteleden werden actief betrokken bij de 

dienst. Zo was er een leuk raadspelletje rondom 

engelen en werden de aanwezigen uitgedaagd om na 

te denken hoe ze zelf een engel zouden kunnen zijn. 

Nagenoeg de gehele dienst werd door de jongeren 

zelf uitgevoerd met muzikale en verbale bijdragen. 

Het Ontmoetingskoor leverde ook weer een mooie 

muzikale ondersteuning. 

Al met al een zeer geslaagde en gezamenlijke  

‘Anders Vieren’ dienst.   

 

 
 

 

Kliederkerk  
Noteer zondagmiddag 26 juni vast in jullie agenda! 

Dan staat er een Kliederkerk gepland. Dit keer met 

als thema 'De storm op het meer' . Het belooft weer 

een gezellige, actieve en inhoudelijke middag te 

worden. Families, kinderen, opa's en oma's, 

belangstellenden, iedereen is welkom. 

We komen bij elkaar van 15.00 tot 17.00 uur in de 

Ontmoetingskerk in Dieren. Aanmelden is niet nodig 

en deelnemen is kosteloos. Het programma bestaat 

uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren 

en samen eten. Bij goed weer zullen we ook buiten 

rond het gebouw activiteiten doen.  

We hopen er een mooie middag van te maken.  

U/jij komt toch ook? Tot de 26ste juni! 

 

Team Kliederkerk Dieren e.o. 

 

 
 

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) 
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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 

 

Gratis cd met de mooiste liederen uit Petrus  

in het land 

 
 
Van ‘Ga met God’ tot ‘U zij de glorie’: Petrus brengt voor 
het eerst een cd uit met de meest geliefde liederen 
binnen de Protestantse Kerk. Vraag de cd met zestien 
liederen nu gratis aan! 
Voor tv-programma ‘Petrus in het land’ (KRO-NCRV) 
werden inmiddels tientallen vertrouwde én verrassende 
liederen uit het Liedboek van een nieuw muzikaal jasje 
 
 

voorzien. Op veler verzoek zijn de meest geliefde 
liederen nu gebundeld op een cd, die gratis te bestellen 
is via https://petrus.protestantsekerk.nl/bestel-de-pihl-
cd/ 
 

Zomerzonnewende 
Volgens de Juliaanse kalender viel  de 

zomerzonnewende, de langste dag van het jaar op  

24 juni, net als later het christelijke Sint-Jansfeest,  

de geboortedag van Johannes de Doper. Hoewel de 

zonnewende in de loop der eeuwen steeds verder 

van deze datum ging afwijken, bleef 24 juni aan  

deze datum gekoppeld.  

Pas bij de invoering van de Gregoriaanse kalender,  

in grote delen van Nederland niet eerder dan 1700, 

werd de zonnewende op 21 juni vastgesteld. 

St. Jan wordt gezien als het begin van een nieuwe 

periode in het jaar. Ook de natuur verandert.   

Met St. Jan draait de natuur zich om is het gezegde. 

St. Jan markeert een overgangsperiode het licht 

neemt af en het wordt donkerder buiten. 

Johannes de Doper is de patroon van o.a. wevers, 

kleermakers, schilders, timmerlieden, 

schoorsteenvegers, herbergiers, drankbestrijders, 

huisdieren. 

’t Is maar dat u het weet. 

 

Uit de wereld feesten almanak 

 
 

Waar licht 
altijd dartel en 

speels overheerst 
 

Komt schaduw 
in donkere vlakken 

hun plaatsjes afpakken 
 

Nog is het zonneseizoen 
maar ook het bladergroen 

lijkt al iets te vervagen 
 

Stilaan zal de herfst komen 
met grijze schemerdromen waarin 

oogst kleurt en nog naar zomer geurt. 
 

Wil Melker 
 
 
 

Lezing Groene Theologie 
Lezing en gesprek met Trees van Montfoort over Groene 
theologie.  
29 juni|15:00 - 17:00  
Grote Kerk, Kerkstraat 32, Velp 
 

https://petrus.protestantsekerk.nl/bestel-de-pihl-cd/
https://petrus.protestantsekerk.nl/bestel-de-pihl-cd/
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Op woensdagmiddag 29 juni houdt Trees van Montfoort 
een lezing over haar boek Groene Theologie en gaat ze 
met ons in gesprek. 
In haar veel geprezen boek daagt ze ons uit tot een 
verregaande christelijke-theologische bezinning op de 
verhouding tussen God, schepping, natuur en mens.  
Het boek helpt gelovigen én ongelovigen door een 
andere bril de Bijbel te lezen. Haar boek markeert wat 
velen momenteel begint te dagen: dat theologie ook 
echt iets met ecologie te maken heeft. 
Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant 
en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en 
Duurzaamheid. 
Datum:                woensdagmiddag 29 juni 2022 
Tijd:                      15.00 – 17.00 uur 
Inloop:                 Vanaf 14.45 uur voor een kopje  
    koffie of  thee 
Leiding:               Trees van Montfoort 
 

Zomertijd....VAKANTIE TIJD !! 
Jarenlang heeft een Dierens (Spankerens) team als 
vrijwilligers een vakantieweek verzorgd bij Het 
Vakantiebureau. 
In de (Blije) Werelt in Lunteren genoten heel veel gasten 
van onderlinge contacten, aandacht, lekker eten en 
plezier hebben. Het Dierens team ging in afgeslankte 
vorm door in Dennenheul, Ermelo. Maar ook daar is een 
einde aan gekomen. 
Betekent het ook dat Het Vakantiebureau haar deuren 
sloot? Absoluut niet!! Ik ben als "losse" vrijwilliger 
doorgegaan en hoop velen vanuit Dieren, Spankeren en 
Laag-Soeren tegen te komen in Vakantiehotel Nieuw 
Hydepark (Doorn), Vakantiehotel IJsselvliedt (Wezep) of 
in vakantiehotel Dennenheul (Doorn). 
Informatie is te krijgen via: telefoon 0343 - 745890 / 
info@het vakantiebureau.nl / www.het 
vakantiebureau.nl 
Maar ook bij mij kunt u terecht: 0313 - 414175 / 
0636572891 
 
Aarzel niet maar ga erop uit. Ik kan het van harte 
aanbevelen. 
Hennie Jensen 
 
PS. Ook vrijwilligers zijn in verschillende functies zijn 
meer dan welkom. 

 
 

Gezocht: rolstoelduwers bij Vaarweken Prins 

Willem-Alexander 
Ook deze zomer vaart het schip Prins Willem-Alexander 
weer met gasten en vrijwilligers van Het vakantiebureau 
door Nederland. De vier vaarweken zijn dit jaar van 30 
juli tot 26 augustus.  
 

 
 
Voor deze weken zijn we nog op zoek naar 
rolstoelduwers op diverse plaatsen. Vind je het leuk om 
een middagje te wandelen met onze gasten en ze een 
gezellige middag te bezorgen? Op de website  
https://hetvakantiebureau.nl/vakantiehotels/varen-
met-de-prins-willem-alexander/ staat alle informatie 
betreffende data, vaarroute, plaatsen en activiteiten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aanmelden 
Ben je op één of meerdere middagen beschikbaar om te 
komen helpen en de gasten een mooie en leuke middag 
te bezorgen? Of ken je iemand in je netwerk? Meld je 
dan aan via Wim van der Tas 
wvandertas@hetvakantiebureau.nl of 0343 – 745898. 
Vermeld bij je aanmelding met hoeveel personen je 
komt, en voor welke dag en plaats. 
 
Ervaringen van onze gasten: “Heerlijk uitwaaien op het 
dek en in de middag een stadje bezoeken. Ik heb 
genoten van al het moois wat ik gezien heb. Dank aan al 
die lieve en behulpzame vrijwilligers!”  

https://hetvakantiebureau.nl/vakantiehotels/varen-met-de-prins-willem-alexander/
https://hetvakantiebureau.nl/vakantiehotels/varen-met-de-prins-willem-alexander/
mailto:wvandertas@hetvakantiebureau.nl
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Herdenking en viering afschaffing slavernij - 

Keti Koti - in Rheden krijgt vaste vormen 
Op 30 juni vindt de herdenking en viering van Keti Koti 
plaats in Rheden. Daarnaast is er van 9 juni tot en met 
14 juli op twee plekken in de gemeente een 
tentoonstelling over de afschaffing van de slavernij. 
  
Tentoonstelling 
De tentoonstelling is vanaf 9 juni te zien in De Bundel in 
Dieren. Na drie weken verhuist de expositie naar de 
bibliotheek in Velp.  
  
Interessante lezing 
Op donderdagavond 30 juni is er een bijeenkomst met 
kranslegging en een lezing in de Dorpskerk in Rheden. 
Iedereen is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. 
Burgemeester Carol van Eert verricht de opening en Dr. 
Karwan Jalal Fatah-Black verzorgt een interessante 
lezing. De heer Fatah-Black is een Nederlandse historicus 
en universitair docent aan de Universiteit in Leiden. Hij is 
een expert op het gebied van vroegmoderne 
globalisering en het Atlantisch slavernijverleden. Recent 
werkte hij mee aan De Wereldgeschiedenis van 
Nederland en publiceerde hij boeken over slavernij en 
koloniaal bestuur. Na de lezing vindt er een kranslegging 
plaats bij de kerk. 
  
Bewustwording 
Een aantal vrijwilligers in de gemeente heeft een 
werkgroep gevormd om de viering rond de afschaffing 
van de slavernij in Rheden mogelijk te maken. Het gaat 
de werkgroep vooral om de bewustwording rond het 
koloniale verleden van Nederland en het respect voor 
ieders verleden. De viering van Keti Koti in de gemeente 
Rheden gebeurt naar aanleiding van een motie die vorig 
jaar door de gemeenteraad is aangenomen. 
  

 
 
Keti Koti 
Keti Koti is een jaarlijks terugkerende feestdag in 
Suriname om de afschaffing van de slavernij te vieren. 
De naam stamt uit het Sranantongo en betekent: 
ketenen verbroken. De officiële Keti Koti-dag is ieder 
jaar op 1 juli.  
 
Informatie 
Voor informatie of ideeën kunnen inwoners contact 
opnemen met Marleen Noorland via haar email: 
marleen.noorland@gmail.com 

Bazaarcommissie 
Dit jaar zal er in Spankeren geen grote of kleine 
Kerkenmarkt worden gehouden. In het weekeinde van  
7 en 8 oktober a.s. wordt wel de bazaar van de 
Ontmoetingskerk georganiseerd. Spullen daarvoor 
kunnen worden gebracht naar ‘De Villa’. Dat is een 
mooie opslaglocatie voor alle bazaarspullen, die zich 
achter de woning bevindt aan de van der Duyn van 
Maasdam-straat 1 te Dieren.  
Op de volgende dagen kunnen weer spullen aangeleverd 
worden: zaterdag 25 juni, vrijdag 8 en zaterdag 9 juli.  
Op vrijdagdagen zijn de aanlevertijden: 9.30 tot 12 uur.  
Op zaterdagen zijn ze: 13.30 tot 15.30 uur.  
 
Chef inzameling: Paul Boer 0313-421301 
 

 
Inzamelaars Paul Boer en Jan Postema bij ‘De Villa’ 

 

Vakantietas 2022 
Net als in 2021 worden ook dit jaar weer Vakantietassen 
uitgereikt aan basisschoolkinderen uit gezinnen met een 
smalle beurs in de gemeenten Rheden en Rozendaal. 
Ook zal er worden overlegd met het COA over een 
Vakantietas voor de Oekraïense kinderen die in de 
gemeenten Rheden en Rozendaal worden opgevangen. 
De Vakantietas wordt georganiseerd door de kerken 
binnen DIANA.  
Voor de vakantietassen vragen wij nog nieuwe 
kleurboeken, stiften en kleurpotloden van onze 
gemeenteleden. Wij zullen in de kerk dozen neerzetten 
waar ze ingelegd kunnen worden.  
 
  

mailto:marleen.noorland@gmail.com


Pagina 6 van 6 

Op zondag 10 juli, tijdens de gezamenlijke kerkdienst in 
Spankeren, is de uitgangscollecte bestemd voor de 
Vakantietas.  
Wij hopen met de Vakantietas weer vele kinderen blij te 
maken met spullen die de  zomervakantie tot een feest 
kunnen maken.  
Mede namens al die kinderen hartelijk dank voor uw 
bijdrage!  
 
Uw Diaconie, lid van DIANA,  
Gerrie Vervelde en Joop Schellevis, Tel: 0313-421510 
 

 

 

 

Hoop 

De wereld staat in brand 

De vuurzee is te groot 

De mens staat aan de kant 

Kijkt angstig naar de dood 

En toch schittert hoop 

In levensechte dingen 

Een baby wordt gedoopt 

En vogels zullen zingen 

Het groene gras zet door 

Zon zal roet verdringen 

Want de puinhoop van de aarde 

Zal vruchtbaar bodem zijn 

Voor mensen die elkaar omringen 

En hoopvol van U zingen.  

 

Dick Ottevanger, Dieren 2020 

 

 
 

 
 

 

 
 
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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