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sologangers.Die hadden geen buurman of
buurvrouw. Dat viel mij en andere bezoekers
opeens op. En "kerkje spelen" zonder zang lukt
ook, dat weet ik nu uit ervaring!

Voor u gelezen: “Wie alleen loopt”
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.
Eén hand alleen kan geen touw
om een bundel knopen.
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
Wie alleen valt, heeft niemand die haar hoort.
Wie alleen loopt, gaat zwaar gebukt onder haar last,
niemand deelt haar vreugde of verdriet.
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
Twee voeten heeft ze slechts
en maar twee armen.
Ze heeft slechts twee ogen.
Maar in de gemeenschap heeft
ieder duizend handen,
heeft ieder duizend voeten,
loopt niemand ooit alleen.

Terugblik op eerste viering na Corona
Het grondpersoneel was er vroeg bij op zondag 5
juli: de techniek werd uitgeprobeerd en het orgel
ingespeeld. Onze eerste dienst was een warme- en
lange viering met 31 kerkgangers:1x 3 personen,
verschillende tweetjes en ook een flink aantal
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Internetdiensten
A.s. zondag 12 juli is er geen dienst in onze kerken.
De ‘gewone’ internetdienst vanuit de
Ontmoetingskerk is er wel wekelijks.
Deze zondag zullen Ds. Joke Quik en Ds. Frans Ort
voorgaan in deze viering. 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

Open kerk
Elke vrijdag in juli zijn onze kerken op vrijdagmiddag
open. U bent welkom voor een moment van stilte, om
een kaarsje aan te steken, of voor een gesprekje met
onze predikante en ander gastvrouwen.

Op 19 juli en 30 augustus hebben we ook weer een
eigen dienst in Spankeren. De andere zondagen in
juli en augustus blijven we deelnemen aan de,
inmiddels gebruikelijke gemeenschappelijke
internetdiensten met Dieren. Omdat het aantal
plaatsen in de kerk, in verband met de coronaeisen,
nog beperkt is moet u vooraf een plekje reserveren.
U kunt dat doen door te bellen naar de fam. J.
Burgers (0313-416504). Aanmelding kan elke dag
tussen 9.00 en 18.00 uur en bij voorkeur uiterlijk tot
18:00 uur op de zaterdag voor de dienst.

De data zijn: 10, 17, 24 en 31 juli. Voor al deze data
gelden eigen openingstijden per kerk: 14:00– 15:00
uur (Boskapel) en 15:30 – 16:30 uur (Petruskerk).
Het pastorale team en Ds. Quik zien u graag als
bezoeker (m/v) en bieden graag een luisterend oor.

Bloemengroet
Deze week zijn er, als groet van de gemeente,
bloemen bezorgd bij mevrouw Vos (Kerkplantsoen)
te Spankeren.

Reserveringen kunnen ook worden gedaan door het
inspreken van de voicemail of het sturen van een email naar (jcenhburgers@ziggo.nl). Wanneer u belt
krijgt u direct te horen of er plaats is of niet.
Wanneer er geen plaats meer is voor een bepaalde
dienst, dan komt u automatisch op de lijst te staan
voor de volgende dienst, tenzij u dat niet wilt
natuurlijk.
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Messy church & messy kitchen
Voor de "Messy church on tour" kreeg ik de taak om
te zorgen voor lege flesjes waarmee jong en oud
een zandloper kon maken. Het is leuke opdracht die
prachtig past bij Prediker 3: "Alles heeft zijn tijd".
Lege flesjes kopen kostte een vermogen, daarom is
de truc bedacht om thuis waterflesjes te ontdoen
van water en dop en daarna te drogen. Dat was een
leuk idee: in de praktijk lijkt het wel een beetje op
"water na de zee dragen". Ik spoot water uit ruim
30 sportflesjes, haalde alle plastic doppen eraf met
een scherp mes en liet ze op de kop een nachtje
drogen. Zo zorgde Messy church opeens voor een
messy kitchen. Voor het goede doel heb je soms
heel veel over!
Ds. Quik

De nieuwsbrief krijgt een zomerjasje
We gaan, vanaf heden, de wekelijkse editie
veranderen in een tweewekelijkse editie.
Dat betekent dat u elke “even” week wel post krijgt
en elke “oneven” week niet. Leesvoer komt dan in
uw elektronische brievenbus op 24 juli, 7 augustus,
21 augustus en 4 september. In de maand augustus
zal Jan Burgers de rol van redacteur overnemen
i.v.m. de vakanties van ondergetekenden.
Voor al deze nummers geldt nog steeds:
uw inbreng is welkom. Schrijft u mee?
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Velen hebben de nieuwe pantry in de kerk in
Spankeren afgelopen zondag al kunnen
bewonderen. Helaas konden we nog geen
koffiedrinken, maar dat gaan we in september zeker
doen. In Kerkklanken kunt u meer lezen over de
totstandkoming van dit mooie meubel.

Humor in de kerk: Waarschuwing: Mocht u plannen
hebben om te gaan hemelen, doe dat dan niet op 29
augustus.

Tot slot
Wat de lente niet zaaide,
kan de zomer niet rijpen,
de herfst niet oogsten,
de winter niet genieten.
(J.G. Herder, 1744-1803)

Met een hartelijke groet,
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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