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Mensen gevraagd om de vrede te leren
waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan.
Mensen gevraagd die de wegen markeren
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.
Mensen gevraagd om de noodklok te luiden
en om tegen de waanzin de straat op te gaan.
Mensen gevraagd om de tekens te duiden
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.
Mensen gevraagd om hun nek uit te steken
voor een andere tijd en een nieuwe moraal.
Mensen om ijzer met handen te breken
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.
Mensen gevraagd die in naam van de vrede
voor behoud van de aarde en al wat daar leeft.
wapens het liefst tot een ploeg willen smeden
voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.

fam. J. Burgers (0313-416504). Aanmelding kan elke
dag tussen 9.00 uur en 18.00 uur en bij
voorkeur uiterlijk tot zaterdag 18:00 uur.
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.
Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te
houden wordt de kerk, ook tijdens de diensten,
goed geventileerd. O.a. staan aan beide kanten
ramen open. Hierdoor kan het wat gaan tochten of
koud aanvoelen. Tip: neem een sjaal mee dan heeft
u hier minder last van.
Op zondag 11 oktober is er geen dienst in onze
kerken maar wordt er een Scholendienst gehouden
in de Ontmoetingskerk te Dieren om 10.00 uur.
Kinderen van Basisschool ‘De Akker’ zullen hier, via
filmpjes, aan meewerken. U kunt deze dienst
bijwonen door uiterlijk tot zaterdag 12.00 uur een
plaats te reserveren. Het reserveren kan via de
website van de PG Dieren:
https://www.pkndieren.nl/reservering-kerkdienst/
Lukt het niet via internet? Dan kunt u op vrijdagochtend of zaterdagochtend tussen 9.00 uur en
12.00 uur bellen naar 06-57385198. Mocht u deze
dienst niet kunnen bijwonen dan kunt u meekijken
via Kerkdienst Gemist (zie hieronder).

Internetdiensten

Mensen gevraagd, er worden mensen gevraagd.
Dringend mensen gevraagd.
Mensen te midden van mensen gevraagd.
(dichter: Coen Poort)

Kerkdiensten komende zondagen
Aanstaande zondag 4 oktober is er weer een dienst
in onze eigen Petruskerk om 10.00 uur. Ds. J. Ek uit
Brummen zal dan onze voorganger zijn. U kunt deze
dienst bijwonen door vooraf een plaats te
reserveren. U kunt dat doen door te bellen naar de

Via ‘Kerkdienst Gemist’ kunt u ook elke zondag de
viering vanuit de Dierense Ontmoetingskerk volgen.
Dit is een mooi alternatief als het u niet lukt om
naar de Petruskerk te komen. Door eenvoudig op de
volgende link te klikken gaat u direct naar deze
website Kerkdienstgemist.nl/Dieren.
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Bloemengroet
De bloemen van zondag 4 oktober gaan naar
mevr. J. van Veelen (Spankeren).
Afgelopen zondag zijn ook bloemen gebracht bij de
heer Curré (Laag-Soeren).

catechese en bezoekwerk weer (corona-proof) op te
pakken. Omdat we niet in de toekomst kunnen kijken,
plan ik wel verder en zie ik wel waar en wanneer
aanpassingen nodig zijn. Tegen het virus wil ik doen
wat ik kan, zonder me helemaal te verstoppen of af te
wachten. Dus graag: tot ziens, tot bels.
Ds. Quik

Nieuwe Corona maatregelen in de kerk
De overheid heeft per 29 september nieuwe
maatregelen afgekondigd omdat het coronavirus zich
steeds meer uitbreidt. Voor de kerkdiensten zijn er
geen directe gevolgen. Er mogen nog steeds 57
mensen in onze Petruskerk samenkomen. Voor
algemene bijeenkomsten in de kerk (bijv. lezingen en
concerten) geldt nu wel een maximum van 30
personen. Om geen onnodige risico’s te lopen heeft
het Moderamen ook besloten om voorlopig geen
koffie e.d. meer aan te bieden in de kerk of De
Kerkhorst vóór of na de eredienst.

Thee met een lepeltje

Gemeenteavond Samen …. Gaan

Vandaag dronk ik corona-proof (op 1,5 meter
afstand) in Laag-Soeren een vers kopje thee.
Het gesprek was warm en waardevol, het kopje
thee evenzo. Ik ontdekte opeens een mooi lepeltje.
Wie net een zoon op kamers heeft in Groningen is
blij verrast de Martinitoren in zilver van dichtbij te
zien. Ja, er gaat niets boven Groningen.
Ik kom ook graag uw lepeltjes bekijken: met of
zonder mondkapje kunt u mij uitnodigen voor een
pastoraal gesprek.

Met een 60% gevulde Petruskerk werd er op 22
september een gemeenteavond gehouden waar het
rapport Samen …. Gaan werd gepresenteerd.
Gert-Jan Meijer en Fred Haandrikman hebben de
aanwezigen door het onderzoek geleid dat de
Initiatiefgroep ‘Samen …. Gaan’ heeft uitgevoerd.
Deze initiatiefgroep, die is opgericht door de 4
kerkenraden van de Protestantse gemeentes
Dieren, Ellecom-De Steeg en Rheden en onze
gemeente, heeft onderzocht welke mogelijkheden
er zijn voor intensievere samenwerking resp. het,
op termijn, samengaan van deze vier gemeentes.
Het was een zeer informatieve avond.

Ds. Quik

Corona
Twee keer een persconferentie in één week is
veelzeggend: de tweede golf is aangebroken. Afstand
houden, mondkapjes, minder sociale contacten en
kleinere groepen is het devies. Hoe moeilijk is dàt
voor ons mensen die juist pas volop leven in elkaars
nabijheid. Ook ik schrok weer van minder vrijheden. Ik
probeerde nèt via ‘omdenken’ het kringwerk, de

Gert-Jan Meijer en Fred Haandrikman geven uitleg
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Op 14 oktober wordt er een vervolgavond
gehouden waar extra vragen worden beantwoord
en waar iedereen zijn of haar voorkeur kan geven
m.b.t. de gepresenteerde scenario’s. Ook mensen
die op 22 september niet aanwezig konden zijn,
worden dan van harte uitgenodigd. Het gaat om de
toekomst van uw gemeente, dus wees er bij.
Hoewel er veel mensen aanwezig kunnen zijn geldt
ook voor deze bijeenkomsten, net als voor de
kerkdiensten, dat u zich vooraf moet aanmelden.
Op pagina 1 bij de kerkdiensten kunt u lezen hoe u
dit kunt doen. Mocht u belangstelling hebben voor
(een samenvatting) van het rapport, neem dan even
contact op met Fred Haandrikman (06-21595529).

Cambodja: Laat activist Wanchalearm Satsaksit vrij!

Paascollecte
Komende week worden de enveloppen van de
paascollecte rondgebracht. Vanwege de coronacrisis
hebben we dat niet met Pasen gedaan. De opbrengst
van deze collecte komt in zijn geheel te goede aan
onze kerk en die opbrengst kunnen we eigenlijk niet
missen. De opbrengst van deze collecte willen we ook
gebruiken om apparatuur aan te schaffen om onze
kerkdiensten en uitvaartdiensten op internet te
kunnen zetten. Daarom vragen we om extra aandacht
voor deze collecte en indien mogelijk ook om een
extra royale gift. Er zijn geen retourenveloppen die
opgehaald worden, u wordt verzocht om uw gift zelf
over te maken. Dit kan door gebruik te maken van de
ingesloten acceptgirokaart of door gebruik te maken
van internetbankieren. In dat geval is het wenselijk
dat u het betalingskenmerk vermeldt.

Sinds de militairen in 2014 de macht in Thailand
overnamen weken veel pro-democratie-activisten uit
naar buurlanden als Cambodja. Wanchalearm
Satsaksit dacht dat hij daar veilig was, maar hij werd
door onbekenden ontvoerd uit zijn appartement in de
Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. Hij
protesteerde online tegen de Thaise regering. Die
klaagde hem daarvoor aan, terwijl Wanchalearm
alleen maar gebruik maakte van het recht op vrije
meningsuiting. In de brief roepen wij de autoriteiten
op om Wanchalearm Satsaksit onmiddellijk en
onvoorwaardelijk vrij te laten.
Filipijnen: onderzoek valse beschuldigingen tegen
Tacloban 5

Geen Taizéviering in de Ontmoetingskerk
Op 11 oktober a.s. zou er weer een Taizéviering in
de Ontmoetingskerk te Dieren worden gehouden.
Maar helaas, Corona gooit roet in het eten en
daarom is de viering helaas afgelast.
Met een vriendelijke groet namens de werkgroep,
Wytse Noordhof (0313-416170 of 06-46808324)

Schrijfacties Amnesty International Augustus
Deze maand gaan de brieven naar Cambodja , de
Filipijnen en Guatemala. De brieven die u kunt
sturen zijn als bijlagen bij de mail van deze
Nieuwsbrief gevoegd.
Als u zelf een schrijfabonnement wilt dan kunt u
zich opgeven bij Cees Noordzij per e-mail adres:
ceesnoordzij@hotmail.com.
Hij zal u de brieven graag toesturen. Een uurtje van
uw tijd kan voor gevangenen veel betekenen.

De Filipijnse politie valt vaak binnen bij activisten en
zegt dan dat er illegale wapens en explosieven zijn
gevonden. Maar die hebben ze er dan zélf
neergelegd. Dit overkwam, begin februari, ook
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Frenchie Mae Cumpio, Mariel Domequil, Marissa
Cabaljao, Mira Legion en Alexander Philip Abinguna
uit de stad Tacloban. Ze zetten zich in voor
onafhankelijke journalistiek, mensenrechten en het
milieu.
De Tacloban 5 hebben de rechter gevraagd om het
huiszoekingsbevel – en daarmee het ‘bewijs’ –
ongeldig te verklaren, maar de rechter ging niet in op
hun verzoek. Amnesty roept de Filipijnse overheid op
de zaak tegen de Tacloban 5 te onderzoeken.

wandelstok gepresenteerd in Wenen van de 19e
eeuw. Omdat het best lastig is om met een hele
wandelstok aan de mond te spelen werden er al gauw
Csakáns gemaakt met afschroefbare onderdelen.

Guatemala: landrechtenactivist achter tralies

Bernardo Caal Xol verzet zich sinds 2015 tegen de
bouw van waterkrachtcentrales op het grondgebied
van inheemse Maya-gemeenschappen in het noorden
van Guatemala. En dus tegen de plannen van het
ministerie van Energie en Mijnbouw. De autoriteiten
startten daarom een lastercampagne tegen hem. Zij
beschuldigden hem onterecht van diefstal met
geweld. Eind 2018 veroordeelde een rechter
Bernardo Caal Xol tot ruim zeven jaar cel, op grond
van valse aanklachten. Stuurt u a.u.b. de brief naar de
Guatemalteekse ambassadeur in Nederland en roep
hem op bij de autoriteiten in Guatemala aan te
dringen op vrijlating van Bernard Caal Xol.

Spelende wandelstok
Vorige week donderdag was er ‘s avonds weer een
concert in de Petruskerk in Spankeren. Op het
programma stond ‘Wiener potpourri, de Csakán,
onderduiker bij de Biedermeiers’. Een titel die alleen
maar vragen oproept. Deze werden gauw tijdens het
concert van Annelies Schraa (csakán) en Michiel
Niessen (gitaren) beantwoord. De blokfluit, beroemd
in de Barok, werd daarna overstemd door de nieuwe
instrumenten uit het hedendaags orkest. Toch leefde
de blokfluit op als vrijetijdsinstrument en werd als

Annelies bespeelde de Csakán met meesterlijke
vakkundigheid begeleid door Michiel op diverse
soorten gitaren uit de 19e eeuw. Vaak werden
opera/operette fragmenten snel omgewerkt door
diverse componisten voor Csakán en gitaar om op die
manier de melodieën bij het grote publiek bekend te
maken. Dus hoorde het publiek bekende melodieën
voor bij komen uit opera’s van Rossini bijvoorbeeld.
Het was een prachtig concert.
Het volgende concert in Spankeren is op
donderdagavond 15 oktober om 20.00 uur.
Dan het programma ‘Zielroerend & bekoorlijk, een
nieuwe smaak in de Barok’ waarin Markus Friemel
(blokfluit), Martijn van Dongen (traverso), Pauline
Schenck (klavecimbel) en Inja Botden (cello) laten
horen dat barokmuziek niet saai hoeft te zijn.
Informatie en kaarten op In goede handen concerten

Actie ‘Ik buurt mee! Waardecheque’ voor het
kerkje te Laag-Soeren
U kunt nog steeds uw Waardecheque van € 7,50,
van de gemeente Rheden geven aan het kerkje te
Laag-Soeren. Het gaat bij dit project om de aanleg
van verlichting van de klok en evt. de kerk. Op dit
moment hebben al bijna 200 huishoudens hun
cheque voor dit doel beschikbaar gesteld.
Heeft u (of uw buren/kennissen) de cheque nog niet
gedoneerd? Dat kan nog tot uiterlijk 16 oktober a.s.
Wilt u meer weten? Kijk dan op de ‘Ik Buurt Mee’
website bij Initiatief kerkje Laag-Soeren.
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Digitaal bijeenkomen

Uw bijdrage aan de nieuwsbrief

Afgelopen zondag was het weer heerlijk dat we
samen aan het Avondmaal konden. Dit keer,
vanwege Corona, niet in een grote kring, maar zelf
naar voren lopend om brood en wijn te halen.
Mooi dat de waarnemend diakenen en onze
predikant het zo hebben kunnen doen.
In deze Coronatijd is het heel gewoon dat een
vergadering of bijeenkomst digitaal plaatsvindt via
bijv. ‘Zoom’. Mensen zitten dan thuis achter hun
eigen computer en zien op hun scherm al de
deelnemers en de vergadervoorzitter. Stel eens dat
Jezus nu leefde. Wie weet had het laatste
avondmaal er dan wel zo uitgezien als in dit plaatje.

De volgende editie van deze nieuwsbrief komt op
16 oktober in uw elektronische brievenbus. Wilt u
iets delen met anderen of heeft u iets moois
gezien? Uw inbreng is welkom; dan graag vóór
woensdag 14 oktober naar ds. Quik of Fred
Haandrikman mailen.

Tot slot - Liefde
Ik wil met jou drie woorden zingen,
De mooiste woorden die ik weet:
'Geloof' en 'Hoop' en boven alles
Het mooiste woord dat 'Liefde' heet.
Ik wil jou mijn liefde geven,
gewoon de liefde van mens tot mens.
Ik wil met jou mijn vreugde delen
en de mooie dingen die ik wens
Ref: Opdat wij elkaar vertrouwen
samen aan de wereld bouwen
zoals God haar heeft bedoeld.
En aan ons heeft meegegeven
om een leven hier te leven
dat op Liefde is gestoeld.

Dit plaatje kregen van Daniël Quik. Mooi dat
jongeren op deze manier een link leggen tussen
geloof en huidige situatie.

Ik wil met jou mijn medemens
in vriendschap en gelijkwaardigheid
samen leven, samen werken
aan vrede en verdraagzaamheid. (Refr.)
Ik wil met jou drie woorden zingen,
de mooiste woorden die ik weet:
'Geloof' en 'Hoop' en boven alles
het mooiste woord dat 'Liefde' heet.
Tekst en muziek Hans Kroon 2020
Wilt u het zelf horen en zien?
Klik dan hier Filmpje lied Liefde
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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: 0575-567778
Tel. - Fred Haandrikman: 0313-422223

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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