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Kortom, een vast thema houdt nog iedereen na 9
weken quarantaine nog flink bezig.
Ik som vijf items op.

Hemelvaart
Jezus die de Vader hoort heeft zijn woord
waargemaakt onder de volken.
Die zich menselijk bewoog vaart omhoog
op het voetstuk van de volken.
Een juweel dat bij Hem past, waardevast
is Zijn werk voor alle tijden;
in een oogwenk ingebracht, ongedacht,
in het land aan gindse zijde.
O historisch ogenblik, leeuwerik
vindt de hoogste regionen,
als een lied, een nieuw geluid, ons vooruit
om op lofzangen te tronen.
In de hemel is het feest; door de Geest
is Hij tot Zijn recht gekomen.
Woord dat een geheim bewaart, hemelvaart:
Hij is heerlijk opgenomen.
door Ria Borkent (bij Timoteus 3 ; vers 16)

Vanuit de Quikerie
Met Hemelvaart zou ik dit jaar voorgaan. Na
regionaal overleg zijn onze kerken toch niet open.
Wel geef ik u een tekst mee ter overdenking.
In de bundel “Zing met de hemelboden”
kwam ik per ongeluk bovenstaand lied tegen.
Vandaag leest u het als een “gewoon” gedicht.
Net zoals meer zaken en dingen zeg ik: later pakken
we dit lied (=deze melodie) zeker op!
Afgelopen weekend heb ik mijn stapel kranten eens
doorgespit. Er was veel te lezen over ‘de
pandemie’.

1. Techniek filosoof Peter-Paul Verbeek (familie
van ?) schreef: “De coronapandemie is een
nieuw ijkpunt in onze geschiedenis. De crisis
helpt ons na te denken over techniek versus
natuur. Het komt op wederkerigheid en
interactie aan”. Inderdaad: we moeten herijken!
2. Modehuizen spelen in op corona: met designmondkapjes kan je 01-06-20 het Openbaar
Vervoer in! En wie weet dat na de pest het
mode-ideaal veranderde voor mannen in kleding
met smalle heupen en geprononceerde borst is
meteen benieuwd wat modekoningen nà corona
gaan promoten.
3. Kent u het liedje “Klikspaan, boterspaan, je mag
niet door mijn straatje gaan”. Dit kinderlied
hebben we te danken aan de lepra epidemie. In
de 17e eeuw teisterden besmettelijke ziekten
ook de bevolking. Er volgde meteen “isolatie en
afstand houden”: leprakleppers hielpen daarbij
naast eerder genoemd lied! Ze zijn in Haarlem
nog in een museum te zien.
4. En in Aken is de heilige Corona afgestoft. Dat
meldde “Trouw”. Haar relieken zijn opeens weer
te bewonderen in de schatkamer van de Dom
aldaar. Corona van Egypte stierf 177 na Christus
de marteldood. Door haar naam staat ze opeens
weer verrassend in het volle licht.
5. Nog een weetje: wist u dat er in Rotterdam voor
zeelui vroeger ook verschillende quarantaine
gebouwen waren?
Opeens telt de geschiedenis. Wie daar van houdt –
net als ik – duikt graag in het verleden en smult van
al deze feitjes.
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Mondkapje

Afscheid Dick Kool

Per 1 juni a.s. mag je weer reizen in Openbaar
Vervoer (=OV) met mondkapje. Wie al druk aan het
naaien is om zelf zo’n kapje te hebben en graag nog
extra exemplaren maakt, mag dit mij kenbaar
maken.
Dat betekent ook dat gemeenteleden die een
mondkapjes-wens hebben dit ook bij mij mogen
melden. Ik bemiddel graag.

Drive-inn-gala
Graag feliciteer ik allen die nu weten dat ze
geslaagd zijn: proficiat! Ik hoop dat hun school
net zo inventief is met het organiseren van een
corona-feestje zoals een voor mij onbekende
school ergens in Nederland die een drive-inn-gala
organiseerde: prachtig, creatief en veilig!

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.
A.s. zondag 24 mei april gaat Jeugdpastor Jantine
Groenewold voor in de viering die wordt
uitgezonden vanuit de Ontmoetingskerk.
De dienst begint om 10.00 uur.
Om deze dienst te bekijken kunt u vanaf 9.45 uur
op deze link klikken:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285Protestantse-gemeente-te-Dieren

Op 16 mei heeft Laag-Soeren afscheid genomen
van Dick Kool. De afscheidsbijeenkomst in de tuin
van Dick en Ans was alleen voor enkele genodigden
(en Ds. Quik ging voor) maar heel het dorp was wel
heel mooi betrokken. Overal hingen de vlaggen
halfstok en langs de straten stonden de inwoners
van het dorp en leden van onze gemeente, om hem
de laatste eer te bewijzen. Onder het luiden van de
kerkklok en de mooie klanken van muziekvereniging Sempre Crescendo met het lied
‘Oh when the saints go marching in’ verliet Dick zijn
zo geliefde Laag-Soeren.

Kinderen weer naar school
Vanaf 11 mei mogen de kinderen van de
basisscholen weer 50% naar school en vanaf 8 juni
zelfs weer hele dagen. Feest bij de kinderen (en de
ouders). Voor de ouderraad reden om de
feestvlaggetjes op te hangen, zoals hier bij ‘De
Boomgaard’ locatie Zuid in Dieren.

Op woensdag 27 mei wordt er een Oecumenisch
avondgebed uitgezonden vanuit de
Ontmoetingskerk in Dieren. In deze vesper, die om
20.30 uur begint, gaat ds. Kees Bochanen voor. Om
deze vesper te bekijken kunt u op deze link klikken:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285Protestantse-gemeente-te-Dieren
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Bloemengroet
Komende week zullen er bloemen worden bezorgd
bij mevr. Corrie Dullemond-Bongers Prof.
Winternitzlaan te Laag-Soeren, als groet van de
gemeente en als teken van meeleven.

Vouwt u mee?
Ds. Ort en ds. Quik roepen u nogmaals op tot het
maken van duiven voor de eredienst van
zondagmorgen 31 mei zodat zij in de Pinksterdienst
“ze zien vliegen”.
In nieuwsbrief 14 kunt u de links naar de
bouwtekeningen vinden en in de bijlage bij deze
mail treft u ook nog een bouwtekening aan.
De gevouwen exemplaren kunnen vrijdagmorgen
29 mei worden ingeleverd bij “de Drukkerij” in de
Ontmoetingskerk te Dieren tussen 9.00-12.00 uur.

Liturgische schikkingen
De liturgische bloemschikgroepen van de HG
Spankeren en PG Dieren verzorgen ook de
komende weken een liturgische schikking voor de
internetdiensten vanuit de Ontmoetingskerk.
Afgelopen zondag was het zondag ‘Rogate’ en in de
schikking komt het accent ‘tijd’ divers terug.
De zandloper, die o.a. in het midden zweeft, meldt
de aardse tijd van komen en gaan. De roze
klokbloem – die in het echt de Canterberry Bells
heten – komt uit elke hoek en symboliseert elke
leerling met hun eigen emotie. De roze kleur
accentueert hun kwetsbaarheid. Een prachtige
compositie waar velen weer van genoten hebben
en waarvoor hartelijk dank.
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Nieuwbrieven archief
Wanneer u een nieuwsbrief gemist heeft, kunt u
deze altijd terugkijken via de website van onze
gemeente:
https://spankeren.protestantsekerk.net/nieuwsbri
even. Niet alleen voor de nieuwsbrieven maar voor
veel meer wetenswaardigheden kunt u terecht op
deze mooie website, die bijgehouden wordt door
Bretta van Middelkoop-Slijkhuis.

Petrus als merknaam
Bij de naam Petrus denkt u al gauw aan een van de
twaalf apostelen of aan de kerk te Spankeren die
zijn naam draagt. Maar tegenwoordig kom je deze
naam steeds vaker tegen. Bijv. als biermerk van een
(best wel lekker) biertje of van een exclusieve wijn
van het chateau Petrus. In dit laatste geval moet je
wel echt een liefhebber zijn, want dit flesje uit 1989
kost € 4.591,95, maar dat is dan wel incl. BTW.
Misschien moeten wij het houden bij onze eigen
vertrouwde Petruskerk. Die is normaliter helemaal
gratis toegankelijk, alleen nu even niet.

Kerkdienstgemist.nl
Sinds deze week weet heel de Veluwezoom dat er
kerkdiensten worden bekeken via
kerkdienstgemist.nl. Van enthousiast en creatief
illustrator Wytse Noordhof (betrokken gemeentelid
van de PG Dieren) werd in de Regiobode een
prachtige cartoon geplaatst, die we u niet willen
onthouden. Niet alleen de kerkgangers in de kerk
worden gemist gelet op de vele foto’s, maar ook de
kleinkinderen van die mevrouw. En 3 keer raden
wie de voorganger is.
Geweldig Wytse. Bedankt.
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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

Pagina 5 van 5

