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Je jubelt: God zal voor mij zorgen,
wanneer ik hulp van Hem verwacht!
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen:
een lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
licht overwint de duisternis!

Wie niet naar de boekhandel wil rennen kan via
www.in100fotos.nl veel van deze kiekjes met
(video) toelichting al bekijken of lezen.
Een tip voor u in deze bijzondere mei-maand.

Tips
Wie merkt dat de dagen op elkaar gaan lijken kan
ze oormerken door middel van het volgen van een
dagelijkse spirituele app.
Ik geef een paar suggesties door:
https://www.debijbel.nl/dagvers
www.kerkliedwiki.nl/Kerkliedwiki:luistertroost
https://www.eenkwartiervoorgod.nl/
https://www.biddenonderweg.org
Wie deze sites onderzoekt, ziet dat elke site iets
anders biedt van een lied tot een stukje uitleg en
zelfs een inspirerend bijbelvers.

Je dacht dat God Zijn schapen leidde,
het hele leven een groot feest,
tot aan de einder groene weiden –
maar dan: één wond die niet geneest.
Al zal de Herder bij je zijn,
soms ga je door een diep ravijn.
Je meende: Christus is zo machtig,
één woord - het onweer zwijgt al stil.
Je dacht: mijn Vader is almachtig,
De wind gaat liggen als Hij wil.
Maar dan opnieuw: een donderslag,
chaos die niemand eerder zag.

Tear: 7 nieuwtjes waar je blij van wordt

Je fluistert toch dat God zal zorgen,
ook als geen zon je tegenlacht.
Houd dat dan vast, want Hij zal morgen
doen wat geen mens meer had verwacht.
Dan zal de aarde hemel zijn,
dan zal het eeuwig Pasen zijn,.
André Troost
(melodie: ”Wie maar de goede God laat zorgen”)

Voor u gelezen:
Omdat ik geabonneerd ben op een historische
nieuwsbrief die steeds een knipoog naar de
geschiedenis “toen en nu” geeft, werd mij gemeld
dat er 100 geselecteerde foto’s van de Tweede
Wereldoorlog in boekvorm verschijnen. De
gelijknamige pop-up tentoonstelling kan niet
doorgaan: Corona!

Via Tear kreeg ik spontaan “goednieuws” berichten
binnen. Ze serveerden er zelfs 7 voor u en mij. Telt
u met mij mee?
1. opa en oma ontvangen weer kaartjes via
(coroma)post
2. Milaan is veranderd van autoparadijs naar
fietsstad
3. de vitale beroepen worden meer gewaardeerd
4. militairen maken warme maaltijd voor 1000
(eenzame) ouderen
5. Bavaria brouwt geen bier maar wel
desinfectiemiddelen
6. mensen komen anders in actie: op Koningsnacht
werd op balkon geslapen om geld op te halen
voor #CampNL (Lesbos)
7. kerken worden online meer zichtbaar.

Coronafilm
De eerst quarantaine kunst is al geboren. Ik las al
over Coronakleding, Coronaboeken en recent over
een Coronafilm van regisseur Pieter Kuijper
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(van de films “De griezelbus” en “TBS”). De titel is
“Lockdown” en wie kijkt volgt een komische triller.
Vooral het accent komisch trekt mij.
En natuurlijk biedt internet het filmdoek. Waar
zouden we zijn zonder de computer!

anders (=indringender) opneemt. Mijn ogen
genoten.

Afscheidsdienst Piet Verbeek
Afgelopen zaterdag 2 mei is er in besloten kring
afscheid genomen van Piet Verbeek. Het was een
mooie bijeenkomst en een bijzonder moment was
de erehaag die veel gemeenteleden vormden langs
de Kerkweg /Overweg bij het uitgaan van de dienst.
Zo kon iedereen dan toch nog afscheid nemen van
deze beminnelijke man.

Moederdag
Zondag 10 mei is moederdag. Voor alle moeders
die hun kind(eren) niet live kunnen omarmen
daarom een klein gedichtje. Wellicht kan deze
“Ode aan de moeder” een beetje vreugde geven
nu de sociale vitaminen een lage dosis hebben.
Je moeder is je verzorger, je coach, je docent.
Ze is pas gelukkig als jij dat ook bent.
Je grootste supporter, je baken, je vriend
en geeft je soms stiekem meer dan je verdient.
Ze is voortdurend degene die iedereen bindt.
Ze is zoveel meer dan een vrouw met een kind!
En voor a.s. zondag voor alle moeders:

Binnen en buiten
De paaskaars stond in de Ontmoetingskerk. Bij het
afscheid van Piet Verbeek verhuisde deze weer
terug naar het vertrouwde “nest”. Dezelfde reis
ging de kaars weer retour: vandaar dat u zondag 3
mei alle drie de paaskaarsen weer dichtbij
elkaar zag branden. Tijdens die twee ritjes zag ik de
natuur op z’n mooist: de kastanjebomen met hun
tooi (=”kaarsjes”), de seringen in bloei en het witte
fluitenkruid lang de bermen. Het lijkt wel alsof je
door veel binnen blijven opeens “het buiten”
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Vieringen

Op 11 mei gaan de basisscholen weer beginnen

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.
A.s. zondag 10 mei april gaat ds. Kees Bochanen
voor in de viering die wordt uitgezonden vanuit de
Ontmoetingskerk. Ds. Frans Ort stond ingepland
voor deze dienst, maar die is helaas ziek en wij
wensen hem van harte beterschap. De dienst
begint om 10.00 uur. Het is zondag ‘Cantate’ =
‘Zing’ en daarom zal er veel worden gezongen.
Het thema van deze dienst is ‘Vertrouwen’.
Om deze dienst te bekijken kunt u op deze link
klikken: https://kerkdienstgemist.nl/stations/285Protestantse-gemeente-te-Dieren
Op woensdag 13 mei wordt er een Oecumenisch
avondgebed uitgezonden vanuit de
Ontmoetingskerk in Dieren.
In deze vesper, die om 20.30 uur begint, gaat
jongerenpastor Jantine Groenewold voor.
Om deze vesper te bekijken kunt u op deze link
klikken: https://kerkdienstgemist.nl/stations/285Protestantse-gemeente-te-Dieren

Bloemengroet
Komende week zullen er bloemen worden bezorgd
bij Wilma Gerritsen-Berends te Eerbeek als groet
van de gemeente en als teken van meeleven.

We wensen alle leerkrachten heel veel sterkte.

Kunst in de vensterbank
Begin april zijn Liset van Dommelen en Henk
Kuipers gestart met het initiatief om via
vensterbanken het straatbeeld te verlevendigen
met kunstwerken. Inmiddels zijn er al flink wat
adressen in Doesburg en zelfs ook in Dieren (NO)
die meedoen aan Kunst in de Vensterbank.
Als alternatief voor de afgelaste Culturele Route in
Doesburg kun je nu een rondgang maken langs de
in de vensterbanken getoonde kunstwerken. Het
leuke van het project is dat iedereen mee kan
doen, zowel professionele kunstenaars als ook
amateurkunstenaars en andere creatievelingen.
Om de groei van deelnemers in goede banen te
leiden, hebben de initiatiefnemers een Instagram
account kunst_in_de_vensterbank aangemaakt.
Het is nog steeds mogelijk om mee te doen.
Stuur een foto van je raam (met adres) naar
henkk@kpnmail.nl en hij plaatst hem op
https://www.instagram.com/kunst_in_de_venster
bank/
Vriendelijke groet, Berend
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Voor de moeilijke variant, maar wel mooi:
https://www.youtube.com/watch?v=W9OTxWpoxA0

Tot slot: voor de jongsten onder ons is er nog een
alternatief gevonden. Met papieren bordjes kan je
ook nog mooie kunst (=duif) maken.
De foto hieronder laat meteen zien wat je moet
doen: succes.
https://yoo.rs/duif-knutselen-met-papieren-bordje1551391182.html

Zien we ze vliegen?
Inmiddels zijn we op weg naar Pinksteren. Opnieuw
kunnen we aftellen naar een kerkelijke hoogtijdag.
Graag roep ik hiervoor, mede namens mijn collega,
uw hulp in.
We zouden de Ontmoetingskerk op zondag 31 mei
een beetje willen “versieren” met passende
symboliek. Daarom nu alvast de oproep om thuis
van wit papier “duiven” te vouwen. Deze origami
duiven gaan we zaterdag vóór Pinksteren “laten
vliegen” rondom orgel, tafel en studioteam.
De inleverdatum is: vrijdagmorgen 29 mei a.s. van
09.00 – 12.00 uur bij de drukkerij van de
Ontmoetingskerk.
Afgeven kan bij Gert Velsink/Jaap Themmen.
U heeft gelukkig dus nog even tijd. Eventueel
kunnen enkele losse exemplaren ook nog, ná een
telefoontje, worden opgehaald. (telefoonnummer:
0575-567 778 van ds. Quik). We hopen dat
iedereen uit Spankeren, Laag-Soeren, Dieren,
Ellecom en de Steeg hard aan het werk gaat:
vouwt u mee dan zien we ze (=uw duiven) echt met
Pinksteren vliegen.
Groeten, ds. Frans Ort en ds. Joke Quik - Verweij
Voor makkelijke duiven gebruik deze links:
http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Duif_01/
http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Duif_02/
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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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