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Vanuit de Quikerie
Met een zekere regelmaat vergaderden we als
collegae "live" achter de computer: de meeste
recente meeting haakte de geestelijke verzorgers van
de tehuizen en van de Derde Verdieping (Arnhem)
ook aan. Dat was fijn bijpraten. Uit hun verhaal
begrijp ik dat de bewoners van de Oude Plataan,
Beverode en Intermezzo graag meer (en sneller) oude
bekende zien. Ik hoop voor onze oudere garde dat
hun (smeek)bede snel verhoord wordt. Geduld is een
schone zaak, maar ook aan super-geduld komt een
einde.

Vanaf 1 juni zijn kleinschalige ontmoetingen weer
mogelijk. En dus is “De Kerkhorst” weer “volop” open:
een diaconale vergadering met 6 mensen, een
klankbordgroep met 6 meedenkers en ook de leden
van de kerkenraad zaten weer op vertrouwde stoelen.
Ook de koffie smaakte weer lekker als vanouds en iets
lekkers erbij ontbrak niet. Het voelt goed om elkaar
weer te zien en driedimensionaal te bevragen.
Lichaamstaal is dan echt beter te volgen.

Binnen twee weken was ik bij de kapper, bezocht ik
de mondhygiëniste, zag ik de schoonheidsspecialiste
en de tandarts volgt spoedig. De deuren van deze
vakmensen gingen weer open. En ik besef weer goed
hoe onmisbaar ze zijn, hoe onmisbaar eigenlijk elk
beroep is. Tijdens het wachten in de wachtkamer zag
ik opeens een quilt dat ik nog nooit eerder had
gezien. Dat kan natuurlijk niet, maar ik had er nu wel
oog voor. Dit prachtige Hollandse landschapje deel ik
graag met de (voorzichtige) thuisblijvers die nog niet
over 's Heren dreven gaan.

Vanaf 1 juni zijn de mondkapjes in openbaar vervoer
verplicht en op straat soms vrijwillig verplicht.
In mijn krant zag ik dat de niet-papieren variant
inmiddels vele gedaanten heeft gekregen.
Creatievelingen maken mooie maskers: voor de Ajax
fan eentje met voetballogo, voor de merken fetisjist
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een merk-masker. En voor wie zijn mond mist een op
maat gemaakt mondmasker.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/285Protestantse-gemeente-te-Dieren

Weer gewoon naar de kerk …. nog even wachten
Sinds de Jumbo over "Hintergarten" spreekt is
vakantie vieren in de achtertuin een optie.
Mijn brugcatechisanten wisten nog vele andere
plekken te benoemen: Tuinzania, Balkonia,
Woonkameroen en Plaza del Gardenia.
Ik dank Bente, Sari, Lukas, Christiaan en Carlijn voor
hun mooie vondsten. Vrijdag 5 juni komen we op
verzoek van de groep voor 't eerst weer "Live" samen:
pizza eten in “De Kerkhorst” op afstand. We zouden
picknicken maar er worden buien verwacht......
Natuurlijk kunnen we niet allemaal tegelijkertijd
binnen zijn: "om-ste-beurt" is logisch. Dat regelt zich
vanzelf, hoop ik.

Voorlopig kunnen er nog geen gewone diensten
worden gehouden in onze kerken. De eerste dienst
die we nu hebben gepland is op zondag 7 juli in de
Petruskerk. Of we daarna ook weer met regelmaat
diensten gaan houden in onze kerken is nog lang niet
zeker. Als de norm van 1,5 m wordt gehanteerd dan
kunnen er in de kerk te Laag-Soeren maar 18 mensen
zitten en in de Petruskerk ongeveer 60. Bovendien
komt de zomervakantie er aan en moeten we kijken
hoe gastpredikanten hier mee om kunnen/willen
gaan. Over 2 weken neemt de kerkenraad hierover
een besluit en zullen we u informeren.

Bloemengroet

Toch de kerk weer even open

Komende week zullen er, als groet van de
gemeente, bloemen worden bezorgd bij de fam.
Hekman aan de Zutphensestraatweg te Spankeren.

Op vrijdagmiddag 5 juni zijn zowel de Petruskerk als
de Boskapel weer even een “open kerk” geweest.

Erediensten - Internetvieringen
A.s. zondag 7 juni is het zondag Trinitatis en gaat
onze eigen predikante Ds. Quik-Verweij voor in de
viering die wordt uitgezonden vanuit de
Ontmoetingskerk in Dieren. Het is een beetje een
‘Spankerense’ dienst met organist Ronald Brons,
PowerPoint presentatiemaker Guido Quik en
ouderling Fred Haandrikman. De dienst begint om
10.00 uur. De liturgie voor deze dienst is als bijlage
bijgesloten. Om deze dienst te bekijken kunt u vanaf
9.45 uur op deze link klikken:
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Het was mogelijk om een kaarsje te branden, even stil
te zijn of eventueel een verhaal te delen en diverse
mensen hebben daarvan gebruik gemaakt. De
corona-regels werden natuurlijk nageleefd en de
gastvrouwen/-heer hadden een prachtig rood ‘Houd
moed en heb lief’ vest aan, zodat ze duidelijk
herkenbaar waren. Voor wie het ook leuk lijkt om de
kerk weer even van binnen te zien: u bent van harte
welkom volgende week vrijdag (12 juni) naar één van
de kerken te gaan:
Boskapel (Eerbeekseweg 3, Laag-Soeren)
14:00 uur - 15:00 uur
Petruskerk (Kerkweg 2, Spankeren)
15:30 uur - 16:30 uur

Stand van zaken Samen .… Gaan

Deze week zijn de leden van onze Klankbordgroep
(Ds. Quik, Thea Henny, Wim te Hennepe, Gert-Jan
Meijer en Fred Haandrikman) bij elkaar geweest en
hebben ze het rapport van de Initiatiefgroep ‘Samen
…. Gaan’ besproken. In dit rapport staat wat er nu
allemaal gebeurt in de 4 kerkelijke gemeentes van
Spankeren, Laag-Soeren, Dieren, Ellecom, De Steeg en
Rheden. Daarnaast is er o.a. in beschreven waar de
samenwerkingsmogelijkheden liggen en welke
scenario’s mogelijk zijn voor samenwerken /
samengaan. Een dag later is hetzelfde rapport
toegelicht in de kerkenraad en is daar uitgebreid
stilgestaan bij alle mogelijke scenario’s. Begin juli zal
er in een vervolgvergadering verder over worden
dorgepraat. Door de Corona beperkingen is het nu
niet mogelijk om het rapport te bespreken met de
gemeenteleden, maar we hopen van harte dat dat
wel mogelijk is in september. Voordat er besluiten
worden genomen zal zeker iedereen in de
gelegenheid worden gesteld om mee te denken.

Bericht van Amnesty
Ook deze maand vraagt Amnesty
weer uw aandacht voor veel
onrecht in de wereld. Ondanks de
Coronacrisis gaat het schrijven
van brieven gewoon door. Doet u
mee? Deze keer wordt aandacht
gevraagd voor 3 situaties:
Taiwan: 31 jaar in dodencel na oneerlijk proces
De Taiwanees Chiou Ho-shun kreeg in 1989 de
doodstraf voor diefstal, ontvoering en moord. Hij
werd tijdens het politieverhoor zwaar gemarteld.
De bekentenissen die hij toen aflegde – en later
introk – werden gebruikt om hem te veroordelen.
Chiou zit al 31 jaar in de dodencel. Hij is 60 jaar oud
en het gaat slecht met zijn gezondheid. Hij kan elk
moment worden geëxecuteerd. In de eerste vier
maanden na zijn arrestatie mocht Chiou met
niemand contact hebben. Agenten blinddoekten en
sloegen hem, dwongen hem op ijs te zitten, goten
peperwater in zijn mond en neus, en gaven hem
elektroshocks. Dit werkte. Chiou bekende.
De rechter veroordeelde hem op basis van dit
‘bewijs’. Bewijs zoals een wapen of vingerafdrukken
zijn nooit gevonden. In 1993 kwamen de
verhoortapes boven water. Daarop was te horen
hoe Chiou werd gemarteld. Maar zijn gedwongen
bekentenis werd niet verworpen. Enkele
politieagenten gaven in 2003 bovendien toe dat een
andere gevangene vlak voor zijn executie de
moorden had bekend.
Van het hooggerechtshof moest Chious rechtszaak
maar liefs elf keer opnieuw omdat er sprake was
van een gedwongen bekentenis. Toch legde de
rechter Chiou telkens weer de doodstraf op. In 2011
verloor hij uiteindelijk zijn hoger beroep.
Wit-Rusland: risico op corona groot voor verzwakte
tienergevangenen
Vladislav Sharkovsky en Emil Ostrovko uit WitRusland belandden twee jaar geleden in de
gevangenis voor een klein drugsdelict. Ze waren
toen 17 jaar oud. Ze hebben allebei ernstige
gezondheidsklachten. Het risico is groot dat het
coronavirus zich in de gevangenis snel verspreidt.
Daardoor loopt hun leven gevaar.
De gezondheidssituatie van beide jongens is
zorgelijk. Emil lijdt aan astma. Vladislav was een
gezonde tiener voordat hij werd opgesloten. Hij
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hoest nu al lange tijd en heeft moeite met zien. Ook
kreeg hij onlangs trombose, klaagde over buikpijn
en viel flauw. Om wat bij te verdienen werkte Emil,
die nog op school zat, als koerier voor een online
bedrijfje. In de pakketjes die hij rondbracht bleken
drugs te zitten. Emil kreeg zes jaar cel. Zijn baas, die
hem misbruikte als drugskoerier, werd niet
vervolgd.
Ook Vladislav werkte als koerier voor een online
bedrijf dat in drugs bleek te handelen. Hij kreeg tien
jaar cel. Schrijf naar president Lukashenko van WitRusland. Roep hem op Emil en Vladislav
onmiddellijk vervroegd of voorwaardelijk vrij te
laten. Ook moet Wit-Rusland kijken in hoeverre
gevangenen die een verhoogd gezondheidsrisico
lopen vanwege het coronavirus buiten de
gevangenis hun straf kunnen uitzitten.

Wat kunt u doen?

Print een of meer van de brieven in de bijlage van
de mail waarmee deze nieuwsbrief is verzonden
en stuur die naar het adres bovenaan de brief.
Liturgische schikkingen
De afgelopen tijd is er wekelijks een bijzondere
symbolische bloemschikking te zien geweest in de
erediensten die vanuit de Ontmoetingskerk werden
uitgezonden. Een team van vrijwilligers uit onze
gemeente en die van Dieren zorgen er wekelijks voor
dat we konden genieten van prachtige composities
met veel betekenis. De schikking met Pinksteren was
voorlopig de laatste in deze reeks. Het was een
bijzonder kleurrijke opstelling die veel waardering
oogstte. Hartelijk dank aan een ieder die hieraan
meegewerkt heeft. Stilletjes hopen we dat er te zijner
tijd een vervolg komt.

Egypte: risico op corona groot voor verzwakte
activist
Mensenrechtenverdediger Ibrahim Ezz El-Din zit
vast vanwege zijn werk voor de Egyptische
Commissie voor Rechten en Vrijheden. Hij heeft last
van allergieën en ademhalingsproblemen. Zijn
gezondheid is in gevaar nu het coronavirus zich snel
verspreidt in de overvolle en onhygiënische Toragevangenis. Op 11 juni 2019 werd Ibrahim Ezz El-Din
op straat in de Egyptische hoofdstad Caïro opgepakt
door veiligheidstroepen in burgerkleding. Hij was
167 dagen spoorloos. De autoriteiten ontkenden
dat ze hem vasthielden. Ezz El-Din zegt dat hij in die
tijd is gemarteld om hem te dwingen informatie te
geven over de organisatie waarvoor hij werkt, de
Egyptische Commissie voor Rechten en Vrijheden
(ECRF).
De martelingen en het gebrek aan medische zorg
hebben er zeer waarschijnlijk toe geleid dat Ezz elDin begin dit jaar twee keer een poging tot
zelfmoord deed. Ezz el-Din is de vijfde persoon die
sinds 2016 is gearresteerd vanwege betrokkenheid
bij de ECRF. Hij onderzocht of mensen in Egypte
toegang hebben tot veilige en betaalbare woningen.
De officier van justitie ondervroeg Ezz El-Din naar
aanleiding van beschuldigingen van het ‘helpen van
een terroristische groepering’. Schrijf naar de
openbaar aanklager in Egypte. Roep hem op
Ibrahim Ezz-el-Din onmiddellijk vrij te laten en in de
tussentijd de zorg te geven die hij nodig heeft.

Naast de schikking waren er afgelopen zondag ook
heel veel prachtige duiven die gevouwen waren door
heel wat gemeenteleden (jong en oud). Een waarlijk
Pinksterfeest! Dank aan alle creatievelingen. Op deze
manier is het toch fantastisch om samen kerk te
kunnen zijn, niet waar?
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Nieuwsbrief voor en door ons allen?
Uit de vele reacties blijkt steeds weer dat deze
nieuwsbrief door veel mensen wordt gewaardeerd
omdat iedereen zo wekelijks op de hoogte blijft van
de gang van zaken en men zich betrokken blijft

voelen. Ondergetekenden doen dit met veel plezier
maar nodigen alle lezers toch ook heel graag uit om
mee te denken en stukjes aan te leveren. Laat
bijvoorbeeld weten wat u zoal bezig houdt in deze
tijd of deel uw hobby.

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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