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Samen sterk

De Quikerie

Op zaterdag 18 april reed ik met de auto via LaagSoeren naar Spankeren. Onderweg zag ik veel
gemeenteleden op de fiets en in de tuin. Inmiddels
weet ik dat je met een raampje op een kier ook
goed kunt bijpraten! Dat is weer andere pastorale
koek dan de telefoon of mailen. Natuurlijk mag u
nog steeds mijn nummer draaien of toetsen: niet
aarzelen maar gewoon doen. Doe uzelf een plezier
of mij.
Een ander adres is stichting “Niet alleen”. Daar zijn
ook luisterende oren: 0800-1322. Of “Steunpunt
Coronahulp” (Rheden): 026-3707070. Ik heb ze
gebeld en hoorde dat er ruim voldoende
vrijwilligers zijn. Nu bent u aan zet! Voor
vervoershulp, boodschappen doen of tuinhulp
staan vele handjes in de startblokken: doen.

Wie thuis blijft voldoet aan de opdracht die ons van
hogerhand is gegeven. Voor sommige onder ons
betekent dat, dat men meer of vaker in de tuin duikt.
Mijn eerste blaar heb ik al gekregen dankzij het
uitsteken van de paardenbloemen. Dat is toch wel
pijnlijk. Onze moestuin ligt er inmiddels mooi bij.
We hebben nieuwe aardbeienstekken en we hopen
paksoi te gaan oogsten. Onderstaande foto toont de
moestuin van ander bekend gemeentelid.

Meteen ving ik ook een nieuwtje op: een lege kerk
zorgt ervoor dat er genoeg ruimte is voor een
schilder. Vakman Henk van der Veen heeft de
pantry op en top gemaakt. En hij heeft meteen een
heleboel takken bij de voordeur van de Petruskerk
weggeveegd. Ik begreep van hem dat er al drie
kruiwagens vol zijn weggehaald: over “een
takkewerk” gesproken. Ik denk trouwens dat deze
actie vast alweer herhaald moet worden. Vogels
doen dus meer dan vliegen: ze maken ook rotzooi.
Van mijn pensioenfonds kreeg ik mail met 6 punten
om je stressniveau na een werkdag te verminderen.
Ik deel ze met u en vooral met alle thuiswerkers:
1. accepteer dat je geen controle hebt
2. beperk je nieuwsopname
3. blijf verbonden met mensen
4. plan je piekermomenten (spaar ze op en denk
erover na in een gepland kwartier)
5. schrijf op waar je dankbaar voor bent.
6. behoud of maak een dagelijkse routine.

Wie de tuinman of tuinvrouw hierachter raadt,
beloon ik met een toepasselijk presentje.

Vieringen
Elke zondag wordt er een dienst gehouden om
10.00 uur, vaak vanuit de Ontmoetingskerk en op
elke woensdag om 20.30 uur een vesper, die bij
toerbeurt vanuit de Ontmoetingskerk of de Grote
kerk te Velp wordt uitgezonden.
Voor de diensten in de komende week zullen we u
steeds in de nieuwsbrief de links geven waarmee u
snel kunt inloggen bij kerkdienstgemist.nl.
A.s. zondag 26 april gaat onze eigen predikante,
Ds. J.B. Quik-Verweij, voor in de viering die wordt
uitgezonden vanuit de Ontmoetingskerk.
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De dienst begint om 10.00 uur en onze eigen
ouderlinge Janneken Kaal en organist Ronald Brons
zullen ook te zien en te horen zijn. Het Studioteam
van Dieren verzorgt de uitzending.
De vesperdienst komt a.s. woensdag 29 april ook
vanuit de Ontmoetingskerk. Aanvang 20.30 uur.
Hierin gaat mevr. M. Visser voor. Om deze diensten
te bekijken kunt u op deze link klikken:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285Protestantse-gemeente-te-Dieren.

Willems van Groundlevel uit Spankeren, is het
totale bedrag nu gehaald en wordt de bank
besteld.

Bloemengroet
Deze week zijn er bloemen bezorgd bij dhr.
Gerritsen aan de Magnolialaan 18 in Dieren N-O.

PKN Liveblog Geestkracht
"Geestkracht" is de nieuwe dagelijkse vlog van de
PKN. Hier worden initiatieven genoemd om vorm te
geven aan kerk-zijn in tijden van corona op weg naar
Pinksteren. Zo wordt er een zingende domina naar
voren geschoven (=nee, niet uw predikante maar
haar collega) en laat men zien hoe kerken zich
manifesteren. Lexmond, vind ik, is hier creatief,
devoot en duidelijk in.

Met de hartelijke groeten

Welke banier moeten wij ophangen?

‘Ik buurt mee’ actie
Het kerkhof bij de Spankerense kerk is de plaats
waar al eeuwen lang de overleden inwoners van
Spankeren begraven worden. Op dit kerkhof was
behoefte aan een degelijke weerbestendige bank
waar de nabestaanden in alle rust hun geliefden
kunnen herdenken.
Via de ‘Ik buurt mee’ actie van de gemeente
Rheden hebben inwoners van Spankeren en
omgeving inmiddels € 500,- opgehaald voor deze
bank. Met een korting van de leverancier, Frank

Fam. de Vries uit Laag-Soeren komt de Coronatijd
wel door: dienst luisteren, uren puzzelen en lekker
buiten zijn. Zij wensen u allemaal een fijne zondag.
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Uit de kerkenraad
Vorige week heeft de kerkenraad de jaarrekeningen
van de gemeente en de Diaconie over 2019
vastgesteld.
De rekening van de gemeente resulteerde in een
tekort van € 9.877,= (begroot € 10.440,=).
De rekening van de Diaconie had een tekort van
€ 737,= (begroot een positief resultaat van € 115,=).
Het verschil wordt met name veroorzaakt door een
lagere waarde van de beleggingen.
De jaarrekeningen liggen komende week ter inzage
bij:
 Voor de gemeente: de penningmeester van het
College van Kerkrentmeesters, Jan Burgers,
Overweg 49 te Spankeren. Tel. 416504.
 Voor de Diaconie: Fred Haandrikman,
Dennenhof 4 te Dieren N-O (waarnemend i.v.m.
ziekte Tom van Ark). Tel. 422223.

Ds. J.B. Quik-Verweij
Fred Haandrikman
Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O
Tel. Ds. J.B. Quik-Verweij: 0575-56 77 78
E-mail: dominee@quik-verweij.nl
Tel. Fred Haandrikman: 06-21 59 55 29
E-mail: herv.gemeentespankeren@ziggo.nl

Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van nieuwsbrieven e.d. kunt u dit melden via e-mail:
herv.gemeentespankeren@ziggo.nl
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