Nieuwsbrief 2020-26
Hervormde Gemeente
Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost
herv.gemeentespankeren@ziggo.nl
https://spankeren.protestantsekerk.net

Tijdens een fietstocht deze zomer kwamen we in
het middeleeuwse stadje Megen. Megen ligt in
Noord Brabant aan de Maas. Het was de hoofdstad
van het vroegere graafschap Megen. We kwamen er
via Appeltern en een pont over de Maas.

In de kloosterkerk hing de onderstaande tekst.

Ook gezien in Megen.
Een standbeeld van een vroegere graaf van Megen.
Deze graaf was berucht om zijn wrede vervolging
en marteling van ketters (lees protestanten).

De kerk wordt duidelijk nog gebruikt en is ingericht
volgens de coronarichtlijnen: Stoelen op 1.50 meter,
de eenlingen apart en de paren bij elkaar.
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Kerkdiensten: Petruskerk gaat weer open

Bloemengroet

Vanaf 30 augustus hebben we weer wekelijks een
eigen dienst in onze kerk te Spankeren. Omdat,
door de coronaregels, het aantal beschikbare
plaatsen in de kerk in Laag-Soeren te beperkt is,
kunnen we daar voorlopig nog geen diensten
houden, maar blijven we alleen de Petruskerk
gebruiken.
Omdat er nu slechts maximaal 48 plaatsen in de
Petruskerk beschikbaar zijn, 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 uur en 18.00 uur en bij
voorkeur uiterlijk tot 18:00 uur op de zaterdag vóór
de dienst.

Deze week zijn er, als groet van de gemeente,
bloemen bezorgd bij mevrouw Bea Nijhof in LaagSoeren.
De vorige week zijn de bloemen bezorgd bij de heer
Cor van Geest in Dieren N.O.

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.

De nieuwsbrief - zomereditie
Internetdiensten
A.s. zondag 23 augustus is er geen dienst in onze
kerken. De ‘gewone’ internetdienst vanuit de
Dierense Ontmoetingskerk is er wel.
Deze zondag zal de Dierense predikant ds.Frans Ort
voorgaan. 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

We hebben de wekelijkse editie veranderd in een
tweewekelijkse editie. Dat betekent dat u voortaan
elke “even” week wel post krijgt en elke “oneven”
week niet. De volgende nieuwsbrief komt in uw
elektronische brievenbus op 4 september.
In de maand augustus zal Jan Burgers de rol van
redacteur overnemen i.v.m. de vakanties van
ds. Quik en Fred Haandrikman.

Dominee zoekt foto’s
Tijdens de startdienst wil ik graag met u het thema
“Het goede leven” nader bekijken. Daar heb ik wel
uw hulp bij nodig!
Eerder genoemd thema dat de PKN als jaarthema
heeft aangereikt pak ik graag zondag 13 september
op via foto’s die u zelf in augustus heeft gemaakt.

Leesrooster op zondag
Wie graag meeleest op zondag kan onderstaande
lezing opzoeken. Mattheus blijft onze leidsman:
23 augustus: Mattheus 16 : 21-27

Kortom: wie kan tijdens zijn of haar vakantie een
foto maken die volgens u alles met “het goede
leven” te maken heeft?
Zo velen van u hebben een mobiel of een heus
toestel met een of meerdere lenzen. Daarom denk
ik dat u vast wel “het goede leven” op een kiekje
kunt vangen!
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Tot 6 september kunt u uw foto-bijdrage opsturen
naar dominee@quik-verweij.nl. Als het kan ook met
toelichting: ik hoor graag wat u zelf ziet in uw eigen
foto.

VERZOEK!!!
In de coronatijd heeft u uw collectegeld
niet in de collectezak kunnen doen. Toch
willen de diaconie en de kerkrentmeesters hun goede werken uit kunnen
voeren. Ook de doelen van de
eindcollectes hebben geld gemist.
Daarom dit verzoek: Zou u het geld dat u
vanwege het noodgedwongen sluiten van
onze kerken niet in de collectezakken
heeft kunnen doen, over willen maken
naar de rekeningen van de diaconie en
kerkrentmeesters. De diaconie en de
kerkrentmeesters zullen dit geld delen
met de eindcollectedoelen.
Het rekeningnummer van de diaconie is
NL 94 RABO 0313 6001 39.
Het rekeningnummer van de
kerkrentmeesters is NL 41 RABO 0313
6003 17.
Bij de overmaking graag vermelden:
collectegeld.

Zondag 2 augustus, een bijzondere ontmoeting
Op deze zondag ging ik weer voor het eerst naar de
kerk (Ontmoetingskerk) waar weer gezongen
mocht worden. Een bijzondere ervaring, samen
zingen! Ik merkte dat ik er emotioneel van werd.
Het gezamenlijk weer mogen deelnemen aan de
kerkdienst! Ik merkte nú pas hoe ik dat gemist heb.
Dat ik in Dieren naar de kerk ging had een extra
bijzondere reden. Graag wilde ik dominee Jansen
Schoonhoven beluisteren én nog belangrijker,
persoonlijk ontmoeten! Wij hebben bij elkaar in de
klas gezeten op de lagere school. Hem nadien nooit
meer ontmoet en nu nam ik de kans waar, hem te
spreken. En dat gebeurde, toen er na de dienst
buiten koffie geschonken werd. Toen ik hem
vertelde dat het 60 jaar geleden was, dat ik hem
voor het laatst gezien had, raadde hij mijn
meisjesnaam! We hadden een mooi gesprekje met
elkaar en dat gaf op deze zondag voor ons allebei
een extraatje. Heel mooi was het, dat hij na een
poosje in het dialect met mij verder sprak, terwijl ik
mij hem herinnerde met een "Hollandse mond".
Thea Henny

Uitstapje Open-Deur-Kring
Het jaarlijkse uitje voor de (oud-)leden van de OpenDeur-Kring was dit jaar gepland op zaterdag 25 juli
2020. Wij zijn via de pont in Dieren naar het
Kunstgemaal in Bronckhorst gefietst. Na een
heerlijke lunch in het Kunstgemaal zijn wij
vertrokken naar de kapel in Bronckhorst om een
expositie van kunstenaars uit onze regio te
bewonderen. Het was leuk om de eeuwenoude
kapel te bekijken en in gesprek te gaan met de
exposanten, die toch niet geheel onbekend bleken
te zijn!
Tijdens een wandeling in
Bronkhorst stonden wij stil
voor een winkel met
prachtige sieraden en
gebruiksartikelen...ons oog
viel op een vaas waarvan
wij dachten dat die heel
mooi in de hal van de
Petruskerk zou staan! Met
een aantal bloemschiksters
was al eens gesproken om permanent een vaas in
de hal van de kerk te zetten met een mooie bloem
of tak....
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Na een kort intern overleg is de vaas gekocht, de
financiering was snel rond en het vervoer van de
vaas naar Spankeren ging ook heel goed! Het was
snel geregeld! Hoe mooi is dat…
Aan het eind van de middag stond de vaas in de hal
van de kerk met een bos mooie lavendel die nog
snel op de terugweg naar Spankeren was gekocht!
En de kleur van de vaas? Deze werd aangeduid als
“Maria-blauw”. Kortom: de vaas staat prachtig in de
hal van de Petruskerk!
Een gezellige dag met een leuk programma en met
een verrassende afsluiting!

Gezien in Spankeren

Met dank aan de organisatie!

Dominee met vakantie
Onze dominee geniet op dit moment van haar
vakantie. Maar dat weerhoudt haar er niet van zich
toch met kerkelijke zaken bezig te houden.
Ze stuurde deze foto en dit bericht.
Een zomerpsalm
Ik zie in zomerlicht
de glimlach van de bron
waaruit het leven stroomt,
als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang
het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier,
gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit
en nodigt mij te leven,
als mens, die lied en licht
en zomer door wil geven.

Ook elders in Nederland is open kerk. De
Hooglandse kerk was op zaterdag 1 augustus open
en de "Church pub" dichtbij.
Ik mocht deze keer tijdloos genieten van een terrassessie met mijn broer in Leiden.
Het uitzicht was bijna buitenlands: zon, warme wind
rond de oren en prachtig uitzicht. De foto is het
bewijs.
J.B. Quik-Verweij

U bent het kloppend hart
in al wat leeft en bloeit
in kleuren, duizendvoud
als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door
de wolken en de winden.
door vis en klein insect
en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon
en ook mijn oorsprong beide.
Alfred C. Bronswijk
(Kan gezongen worden op de
melodie van psalm 89)
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Met een hartelijke groet,
Jan Burgers
Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O
Tel. Jan Burgers:0313-416504
E-mail: jcenhburgers@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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