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Vanuit de Quikerie
Met dit gevecht verlegen, voeren wij onze strijd,
wij willen zelf bewegen zonder gebondenheid.
Weet: God biedt ware vrijheid, door Jezus in je hart,
Hij is het die ons vrij maakt en heelt zelfs elke
smart!

Wie wat bewaart die heeft wat. In Trouw las ik
enkele maanden geleden een interview met
voormalig hofdame Hilda Renardel de Lavette
(96 jaar). Zij vond het eerste couplet van het
Wilhelmus onbegrijpelijk en achterhaald
en schreef een nieuwe versie.
Die deel ik nu graag met u.

Deze week kwam ik erachter dat er al een heus
Coronawoordenboek bestaat:
graag deel ik een klein gedeelte van deze “ABC”
met u. Ik heb me verbaasd, misschien u ook.
De dikke van Dale wordt echt steeds dikker:
aanhoesten, afstandsschaamte, balkonnade,
coronaboete, contactberoep, drive-by-visite,
fatsoensrij, hamsteren, huidhonger, ipad-zuster,
intelligente lock down, quarantaineren, raamvisite,
straatbingo, thuistoast, virusvluchteling, voetkus
maar ook wifibezoek.

Wilhelmus van Nassaue
de Vader van ons land
symbool van het vertrouwen
in onze vaste band
met allen die hier leven
in vrijheid en in recht.
Moog’ dit ons altijd zijn gegeven
zoals ons is toegezegd.
Het gedenken en vieren bij de verschillende
oorlogsmonumenten is ook afgelast. Voor de Raad
van kerken Veluwezoom betekent dit dat we niet
meelopen in de stoet op 4 mei, omdat deze stoet
niet kan/mag lopen. Wie thuis een moment stilte
wil faciliteren kan een kaars en onderstaand
gedicht misschien gebruiken: ik leen woorden van
Aagje Lingen (www.gedichtensite.nl)

Met Koningsdag (=woningsdag) hebben we aan
elke tafelgang een “Oranje” franje toegevoegd:
met ontbijt was er brood met oranjehagel, met de
lunch was er een bolletje met oranje jam
(=abrikozen) en met het diner deden de worteltjes
het goed. Wat dacht u van het toetje:
tompouce met oranje glazuur en dito “chocolade”
versiering. Mijn oranje polo viel trouwens
ook in de smaak.

Wij zouden blij gaan vieren, bevrijding van weleer,
getrouw in hart en nieren, in rood-wit-blauwe sfeer.
Maar dit jaar hangt de driekleur zelfs na vier mei
halfstok
voor veel corona-doden, ons land verkeert in shock.
Het lijkt wel weer bezetting, nu door onzichtbaar
volk, wij leven vol beperking onder een viruswolk.
De overheid vecht moedig, de handen slaand’
ineen,
geïnformeerd door wijzen, ons volk staat niet
alleen.
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Vieringen

Gedenken

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.

Op zondagmiddag 19 april is het prachtige bloemstuk
uit de oecumenische viering vanuit de Dorpskerk te
Rheden aan de voet van het oorlogsmonument op
het Rozenbos gelegd. De Raad van Kerken
Veluwezoom heeft daarom besloten om op 4 mei
niet nogmaals namens alle kerken een passend
bloemstuk bij dit monument neer te leggen.
De Raad hoopt dat een ieder thuis het moment van
stilte juist nu met een open hart wil oppakken.

A.s. zondag 3 mei april gaat ds. Kees Bochanen
voor in de viering die wordt uitgezonden vanuit de
Ontmoetingskerk. De dienst begint om 10.00 uur.
Het thema is ‘De deur naar het leven’.
Om deze dienst te bekijken kunt u op deze link
klikken: https://kerkdienstgemist.nl/stations/285Protestantse-gemeente-te-Dieren

Wat doet u in Coronatijd?

Tibetaanse knoop

Op woensdag 6 mei wordt er een Oecumenisch
avondgebed uitgezonden vanuit de Grote kerk in
Velp. In deze vesper, die om 20.30 uur begint, gaat
ds. Lisette van Buuren voor.
Om deze vesper te bekijken kunt u op deze link
klikken: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1252Kerk-TV-Protestantse-Gemeente-te-Velp

Bloemengroet
Komende week zullen er bloemen worden bezorgd
bij Dinie Verbeek, Larixhof 5 te Dieren N-O als groet
van de gemeente en als teken van meeleven bij het
overlijden van haar zo geliefde echtgenoot Piet.

Hierbij de foto van het beeld wat ik heb gemaakt.
Het is een Tibetaanse knoop. Het is 1 van de 8 oudste
en bekendste Boeddhistische Gelukssymbolen.
Het is een patroon zonder eind en begin, dat zowel
rust en beweging uitstraalt.
Symbolisch geeft het de oneindige liefde weer. Dat
alle verschijnselen met elkaar verweven zijn
en afhankelijk zijn van oorzaak en omstandigheid.
Het is een mooi symbool in deze onzekere tijd
en het straalt voor mij veel liefde en rust uit.
En het brengt mij weer even terug naar de reis die ik
heb mogen maken in Tibet in 2002. Een geweldige
ervaring.
Groetjes Marjo van der Veen
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De puzzel van Gerda en Wim de Vries is klaar.
Andere liefhebbers hiervoor?
Yulia Tsvetkova

Daarnaast worden er brieven gestuurd naar
Bangladesh waar een dagbladjournalist spoorloos is
verdwenen en naar Guinee waar activisten voor
democratie worden vervolgd.
De drie brieven zijn als bijlage bij de e-mail van deze
nieuwsbrief toegevoegd.
U kunt de brieven zelf overschrijven en versturen tot
1 juni 2020. Mocht u voortaan de brieven zelf willen
ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij de heer
Cees Noordzij. E-mail: ceesnoordzij@hotmail.com.
Hij zal u de brieven graag toesturen.
Onze tweede puzzel (van 2000 stukjes) bleef twee
weken onaangeroerd. Onze superprestatie kreeg dus
geen snel vervolg. Toch jeukte het eind april weer.
Daarom hebben we de puzzel ingeruild voor een
toepasselijker exemplaar: de lintjesregen.
Met Koningsdag gingen wij met "tompouce en al"
puzzelen. En zij is af. Het bewijs ziet u!
Fam. Quik
Shafiqul Islam Kajol - Bangladesh

Schrijfactie Amnesty International
De coronapandemie grijpt diep in op levens van
mensen wereldwijd. Amnesty zet in deze
verwarrende tijden haar werk onverminderd voort.
Amnesty was van plan om rond de bevrijdingsfestivals een speciale actie te voeren rond de zaak
van Yulia Tsvetkova uit Rusland. Zij is een
kunstenares en activiste, toegewijd aan het
bevorderen van de rechten voor vrouwen en
LHTBi’ers. Er was mooi ondersteunend materiaal
ontwikkeld, flyers, een mooie website. Maar alles is
gezien de omstandigheden geannuleerd. De
oorspronkelijke brief in deze zaak gaat wel door.
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Protesten voor democratie in Guinee

Afscheid van Piet Verbeek

Symbolische schikkingen

Deze week is een week van rouw. We leven mee met
de familie Verbeek nu onze beminnelijke Piet ons is
voorgegaan. Veel mooi herinneringen zitten in mijn
hart verstopt, onder andere zijn grote glimlach op
zondag 26 januari toen hij een oorkonde en gouden
speld kreeg vanuit de kerkvoogdij door
kerkrentmeester Cees Verburg . Deze "kerkelijke"
lintjesregen betekent nu opeens nog veel meer.
Ik wens vanaf deze plek namens u zowel Dinie
Verbeek als haar zoons en hun gezin veel sterkte toe.

Wie de online vieringen volgt, heeft gezien dat de
symbolische schikkingen voortgang hebben
gekregen. Een spontane actie zorgt opeens voor een
nieuw programma gekoppeld aan de Johanneslezingen. Dankzij creatieve vingers uit de
Ontmoetingskerk en Petruskerk/Boskapel die
"meedenken" kunnen we toch tot en met Pinksteren
de bloemetje binnen zetten 😊.

Symbolische schikking van 26 april

Lof voor ouders en leerkrachten!

In de vorige nieuwsbrief (2020-11) staat meer
informatie over het afscheid dat zaterdag 2 mei
zal plaatsvinden.

75 jaar vrijheid

Voor de uitbraak van het coronavirus dacht je
weinig na over de dagelijkse invulling: je ging naar
je werk, de kinderen naar school of naar het
sporten en alles wat er op zo´n dag nog verder aan
de orde is.
En ineens wordt alles anders…de kinderen kunnen
niet meer naar school en de meeste ouders kunnen
niet meer naar hun werkplek. En van de ene op de
andere dag moet je je werk, het lesgeven aan de
kinderen en de huishouding als ouders samen gaan
managen.
Van dichtbij hebben wij dat meegemaakt bij onze
(klein-)kinderen en wat hebben wij hen
bewonderd! Hoe organiseren ze dat als ouders of
een van beiden, omdat de ander wel naar de
werkplek moet? De ene dag zal het beter gaan dan
de andere. Zoals een dag dat de planning voor het
lesgeven is gemaakt en een van de ouders wordt
gebeld omdat beiden managementtaken moeten
uitvoeren… weer tijdelijk opgeslokt door je werk.
Dan wordt de planning van die dag ineens weer
anders. Ook al hebben de schoondochters een
pedagogische achtergrond, dan nog is het soms

Poster om voor het raam te hangen
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ingewikkeld om het zo te organiseren dat het
geheel gestroomlijnd verloopt.
Veel ouders hebben dat gedaan en daar hebben wij
bewondering voor! En wij weten dat het soms echt
niet meevalt!
En ook de ´echte´ juffen en meesters verdienen een
opsteker: wat als ineens je dagritme drastisch
wordt omgegooid en je online moet gaan
lesgeven… organiseer dat dan maar eens met
elkaar. En dan hebben wij het nog niet eens over
het gemis van elkaar… een van de kleindochters
vertelde me direct bij binnenkomst op haar
verjaardag dat ze een verjaardagskaart van de juf
had gehad… hoe belangrijk is dat voor een kind! Je
mist toch je juf en je vriendjes en vriendinnetjes…

Dit jaar wil de Raad van Kerken Veluwezoom liever
aan het begin van de Ramadan u op deze wijze een
bemoedigende groet overbrengen om in de huidige
gewijzigde omstandigheden de verbondenheid
extra te onderstrepen.
Wij wensen u een gezegende Ramadan toe.

Voor het geval u de tekst kwijt mocht zijn

En dan nu de gefaseerde terugkomst naar school …
de juffen en de meesters moeten zich daarop gaan
instellen. En ook ouders moeten wennen aan de
nieuwe structuur en dagindeling.
Van harte wensen wij de leerkrachten en leerlingen
een mooi en warm weerzien toe!! Dat ze weer
kunnen genieten met alle schoolvriendjes en
vriendinnetjes! Heel veel plezier!
Bretta en Hendrik-Jan van Middelkoop-Slijkhuis

Poster in etalage

Slapen – tips
Goed slapen is vooral in deze roerige tijden
waardevol. Uit een aantal verschillende bronnen
heeft een gemeentelid in de loop van de jaren
de volgende tips gehaald en zo veel mogelijk in de
praktijk gebracht.

Groet gestuurd naar de Selimiye Moskee
Door de Raad van Kerken Veluwezoom wordt aan
het begin van de Ramadan een groet gestuurd naar
de Selimiye Moskee in Dieren. Niet zoals
gebruikelijk aan het einde van de Ramadan bij het
Suikerfeest. Alles is anders dit jaar. De tekst van de
groet luidt:
Vele jaren is er aan het eind van de Ramadan één
door vele kerkleden ondertekende felicitatie en
groet overhandigd aan het bestuur van uw moskee.

Dagboek (praktisch en meditatief), yoga, rek- en
strekoefeningen, bad of douche (met notitieboekje). Liggend onder de wol: Gedachten rustig
laten komen: hé ik denk nu aan …., ademen vrij
door de neus, ontspanningsoefeningen (beurtelings
in alle lichaamsdelen de spieren spannen en
ontspannen), schietgebedjes, tellen
(1 t/m ….).
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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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