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Nieuwsbrief 2022-18 

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

 

   
 
 

De weg naar huis 
 
Hart van al wat bestaat 
help me de weg te vinden 
naar het heiligdom in mijzelf, 
dat kostbare hart van mijn bestaan. 
Help me te ontdekken 
mijn plaats in de wereld- 
die ruimte waar ik echt thuishoor, 
die plek die onvoorwaardelijk 
bij mij hoort. 
Lieve God 
ik heb al zo’n lange weg afgelegd. 
Help me mijn thuisweg 
te vinden. 
 
Rabbi Nachman van Bratslav 

 
Deze nieuwsbrief bestrijkt vier weken vanwege 

de zomervakantie. 
 

Kerkdiensten komende weken 
A.s. zondag 24 juli is er dienst in de Petruskerk te 
Spankeren om 10.00 uur. Voorganger is mevr. ds.  
L. van Hilten uit Apeldoorn. Na afloop van de dienst  
is er koffiedrinken in De Kerkhorst.  
Volgende week zondag 31 juli gaat onze eigen 
waarnemend predikant ds. Dik Bos voor in de dienst 
om 10.00 uur in de Boskapel te Laag-Soeren.  
Op zondag 7 augustus is er dienst in de Petruskerk te 
Spankeren om 10.00 uur. Voorganger is ds. J. Kool uit 
Vorden. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in 
De Kerkhorst.  
De week daarna gaat op zondag 14 augustus mevr. 
ds. R. Reiling uit Steenderen voor in de dienst om 
10.00 uur in de Boskapel te Laag-Soeren.  
 

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 mevr. S. 
Rijnten-Ellens te Dieren gegaan. Komende zondag 
zijn de bloemen bestemd voor de heer G. Hiemstra  
te Dieren N-O. 
Zondag 7 augustus gaan de bloemen naar mevr.  
H.W. Aalders-Schut te Spankeren.  
Zondag 14 augustus zijn de bloemen bestemd voor 
mevr. Bea Nijhof-Sangers te Laag-Soeren. 

  
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. 

Open Deur naar Floriade 

Zomervakantie: heerlijk niets doen of juist er lekker 
samen op uit, dat is precies wat de Open Deur groep 
op vrijdag 19 augustus gaat doen. 
Het doel is een bezoek te brengen aan de Floriade, 
de wereldtuinbouwtentoonstelling die sinds 1960 
één keer per 10 jaar in een Nederlandse plaats wordt 
gehouden.   
 
 

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

21 juli 2022 

pkn.spankeren@ziggo.nl 
https://spankeren.protestantsekerk.net 
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Groen leven in de stad, duurzaam verbouwde 
voeding, schone energie en een gezonde 
leefomgeving zijn thema’s die steeds meer mensen 
bezighouden. Gaststad van de Floriade is Almere. 
Mensen die ook een bezoek aan de Floriade 
overwegen en het gezellig vinden om samen te 
reizen kunnen vrijdag de 19e gerust aansluiten, u 
moet zelf voor uw reis en toegangsbewijs zorgen. 
De bedoeling is de eerste trein na 9.00 uur te nemen 
maar voor alle zekerheid kunt u bellen met Triny 
Vosseberg. 
 

 
Foto: Tiny Church op Floriade 
 
Officiële opening Kerkmarkt bij Ontmoetingskerk 

Op deze stralende vrijdag 15 juli j.l. opende 
wethouder Klomberg van de gemeente Rheden de 
Kerkmarkt. Er zijn stevige marktkramen aangeschaft 
van de opbrengst van de cheques van de actie “Ik 
buurt mee”. Stef Nieuwland vertelde de vele 
aanwezigen waar de opbrengst van de kerkmarkt 
deze zomer voor bestemd is, namelijk de actie 
Vakantietas voor kinderen die weinig te besteden 
hebben in de vakantieperiode. Wethouder Klomberg 
gaf een mooi compliment voor dit initiatief dat voor 
vele kinderen in de gemeente Rheden een fijn 
zomercadeau is. De gemeente steunt dit idee en ziet 
ook dat de Kerkmarkt in een behoefte voorziet: niet 
alleen de verkoop van verse producten maar vooral 
de plek om elkaar te ontmoeten is belangrijk voor 
een wijk. 

Klomberg kreeg een cheque om te besteden maar hij 
betaalde liever zelf voor de lekkernijen “dat voelt 
beter voor mij, anders verdienen jullie er niets aan”.  

De kramen stonden voor de kerk opgesteld met 
gezellige zitjes buiten. Elke vrijdagmorgen open 
tussen 10.00 en 12.00 uur. Bij slecht weer staat alles 
in de hal van de kerk. 

Wil je meewerken aan de markt bijvoorbeeld door 
inleveren van groente en fruit etc. dan even contact 
opnemen met Christine Schellevis, tel. 421510 / e-
mail: kerkinactie@pkndieren.nl; zij kan meer info 
verstrekken en je verder doorverwijzen. 

 

 

Kerkkoor Dieren zoekt nieuwe leden 
Het huidige koor staat onder de enthousiaste leiding 
van Ronald Brons met achter de piano Marieke 
Schimmel – van Voorst.  Zij repeteren wekelijks op de 
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de 
regenboogzaal van de Ontmoetingskerk.  Het zou fijn 
zijn dat we in het kader van het samengaan proces 
een aantal nieuwe leden vanuit Spankeren, Dieren 
Noordoost en Laag-Soeren welkom zouden mogen 
heten. U zult zien dat u zich in korte tijd bij ons thuis 
voelt. 
Als u dit leest heeft het koor nog vakantie, maar 
vanaf dinsdag 6 september bent u van harte welkom. 
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Als u er wat voor voelt of u heeft nog vragen kunt u 
contact opnemen met ondergetekende of met onze 
secretaris Joop Schellevis email: 
christineenjoop@gmail.com tel. 0313-421510 
Met vriendelijke groet 
Stef Nieuwland 
voorzitter Kerkkoor tel. 06-21595310 
 
 

 
 
 
Vakantietip: 
World Press Photo 
Dominee Ronald Heins uit Zutphen vertelde in de 
kerkdienst van 17 juli dat er een bijzondere 
tentoonstelling is in ‘zijn kerk’ in Zutphen. 
World Press Photo, met de beste visuele journalistiek 
van het afgelopen jaar, is nog te zien in de 
Walburgiskerk t/m 31 juli.  
 
 
 

De toekomst is nu 
 
’t Is donker in mijn hoofd 
alle media vertellen me dat het anders moet 
géén koeien in de wei, méér koeien in de wei, geen 
boeren meer erbij 
 
het blijft donker in mijn hoofd 
is al dat werk dan niet gezien 
welvarend ons vee,  perfect onze melk, smaakvol de 
groenten 
gouden licht over de wei, de rust van ons platteland 
 
mijn donker wil een toekomst  zien met oprechte 
aandacht 
mijn donker wil geen acties meer 
 
ik kijk in de ogen van mijn kleinzoon 
zie in hem een glimp van een gouden toekomst 
een jonge boer die wandelt in de zon 
over de wei met open blik naar de koeien kijkend 
mijn donker is weg, die toekomst is hij 
 
Tineke van Middelkoop-Mintjes 
 
 

 

 

 

 



Pagina 4 van 4 

 
Rins de Vies 

 
Wij wensen u een goede zomertijd. 
 

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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