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naar Deuteronomium 28: 3 - 6
Ben je gehoorzaam aan de Heer dan gaat het je goed.
Gezegend ben je in de stad, gezegend ben je op het land.
Gezegend is de vrucht van je schoot,
gezegend de vrucht van je grond en
de vrucht van je vee, je jonge runderen en schapen.
Gezegend is je oogstmand en je deegkom.
Gezegend ben je bij je komen en je gaan.

Nieuwe Corona maatregelen in de kerk
Opnieuw zijn de Coronaeisen aangescherpt. Er mogen
nu nog maar 30 mensen tegelijk bij de dienst
aanwezig zijn en daar gaan we ons aan houden. Ook
hebben we nu een mondkapjesplicht ingesteld tijdens
het lopen door de kerk bij binnenkomst en vertrek.
Als u op uw plaats zit mag u uw mondkapje weer
afdoen. Helaas is gemeentezang in de kerk ook weer
verboden, maar het is wel toegestaan dat de
voorganger of enkele voorzangers zingen.
Aan eigen- en gastvoorgangers wordt aangeboden
dat liederen door (max. 3) personen kunnen worden
gezongen. Een groepje mensen heeft zich hiervoor al
opgegeven, waarvoor hartelijk dank. Wilt u ook
meezingen geeft u zich dan even op bij Fred
Haandrikman. Daarnaast kunnen via het beeldscherm
en geluidsinstallatie natuurlijk ook mooie video- en
geluidsopnames worden afgespeeld.
In de afgelopen diensten waren niet alle beschikbare
plaatsen ook echt bezet. Het is logisch dat iedereen
nu voorzichtig is, maar wees ook niet te bescheiden.
Als we de 1,5 meter goed in de gaten houden dan zijn
30 mensen in de kerk zeker geen probleem. Voel u
welkom in de kerk.

door vooraf een plaats te reserveren. U kunt dat
doen door te bellen naar de fam. J. Burgers (0313416504). Aanmelding kan elke dag tussen 9.00 uur
en 18.00 uur en bij voorkeur uiterlijk tot zaterdag
18:00 uur. Bij 30 aanmeldingen geven we “vol” door
omdat dit is afgesproken met de overheid.
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. Ook willen we u vragen
mondkapjes te dragen bij binnenkomst en wanneer
u de kerk verlaat.
Op zondag 25 oktober kunt u onder het gehoor van
ds. Boonen (Dieren) komen. Op deze bijbelzondag is
hij onze gastpredikant. De route voor deze zondag is
dezelfde als 18 oktober: aanmelden, niet zingen en
mondkapjes dragen. Ondanks deze regels hopen we
op goede vieringen met gemeenschapszin.

Internetdiensten
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.

Kerkdiensten komende zondagen
Aanstaande zondag 18 oktober is er weer een
dienst in onze eigen Petruskerk om 10.00 uur.
Ds. M. Schwarz uit Almelo zal dan onze voorganger
en voorzanger zijn. U kunt deze dienst bijwonen
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Je hebt grote jongens (zoals kleinzoons), hoge
bomen (in het Soerens Bos) en hoge (=grote)
bloemen: mevrouw Braakman was blij verrast met
haar zonnebloem met heel veel “harten” inclusief
pit/zaad. U ziet meteen wie er groot en klein is.

2e Gemeenteavond Samen …. Gaan

Bloemengroet
De bloemen van zondag 11 oktober zijn gegaan naar
mevr. A. Blok (Laag-Soeren). Zondag 18 oktober zijn
de bloemen voor dhr. van der Veen (Spankeren).

Bij een van de voordeuren waar ik langs ging, trof ik
kabouters aan. Ze lieten zich weer zien omdat 'de
Herfst' is gearriveerd. Bent u al weer gewend aan de
regen en regenbuien? Mijn fietsende puber was er
richting 'Baudartius' niet blij mee. Hij had de pech 3x
op 1 dag nat te gaan. Maar dat betekent ook dat hij
sportief bleef fietsen. Ds. Quik-Verweij

Met een, naar Corona maatstaven, goed gevulde
Petruskerk werd afgelopen woensdag een 2e
gemeenteavond gehouden over het ‘Samen ….
Gaan’ proces. Tijdens deze avond werd ingegaan op
de vragen die er waren ontstaan bij gemeenteleden
bij het lezen van (de samenvatting van) het
eindrapport van de Initiatiefgroep ‘Samen …. Gaan’.
Daarna heeft iedereen aangegeven welk scenario
men op korte termijn realistisch acht en wat een
mogelijk beeld voor de verdere toekomst zou zijn.
De verschillende standpunten en goede suggesties
die werden gegeven worden meegenomen en
besproken in de kerkenraadsvergadering van 27
oktober. Het voorlopige standpunt dat de
kerkenraad dan inneemt zal schriftelijk worden
gecommuniceerd naar alle gemeenteleden, die dan
nog 14 dagen de tijd hebben om te reageren.
Daarna zullen de bevindingen van onze gemeente
worden teruggekoppeld naar de 3 andere
Protestantse gemeentes in het Samen …. Gaan
proces. De extra slag van schriftelijke communicatie
en inbreng is gedaan omdat niet iedereen bij de 2
gemeenteavonden aanwezig kon zijn en we het
belangrijk vinden dat het zoveel mogelijk een
gemeenschappelijk besluit is.
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Uw bijdrage aan de nieuwsbrief
De volgende editie van deze nieuwsbrief komt op
30 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 28 oktober naar ds. Quik of Fred
Haandrikman mailen.

Tot slot – “Oogsten”
Op weg naar Dankdag (=8 november) deel ik alvast
met u een versje dat in de Kerkbode van
wijkgemeente Nootdorp en wijkgemeente Ypenburg
stond. Ik kreeg het blad mee van mijn zus die daar
woont en kerkt.

Het is wennen aan de maskers en de maskerade
door Covid19. Toch lukt het om er in gezelschap
gehoor aan te geven. Zeker als je denkt dat alle
beetjes helpen om het virus te bestrijden. Ook bij
de redactie van Kerkklanken hadden we
mondkapjes klaar liggen. Omdat we voldoende
afstand namen hebben we ze toch een poosje
afgezet.

Het graan ontkiemt op het land.
Het groeit en groeit, zo hoog als mijn hand,
zo hoog als mijn pols, mijn elleboog…..
Het groeit door warmte, door nat en droog.
Uiteindelijk is het op z’n hoogste
en dan gaan we oogsten!
Het graan wordt geoogst en veilig gesteld,
gedorst en gemalen, verkocht voor geld,
gekneed en gebakken in de hete oven.
Brood dat eerst ’gras’ was, niet te geloven!
Die groenten en vruchten vol voedingswaarde
groot geworden, gevoed door aarde,
en zó klein begonnen als pitjes en zaden!’

Soms is het goed om even de natuur in te trekken
en te genieten van de mooie wereld die je daar in
de herfst kunt aantreffen.

Wat is het een wonder en wat een genade,
dat wij in het najaar zoveel mogen oogsten:
dank U voor alles, God Allerhoogste!
uitgave via “KiK”
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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. 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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