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herv.gemeentespankeren@ziggo.nl
https://spankeren.protestantsekerk.net

Voor u gelezen:

Internetdiensten

Mensen van de Weg zijn wij,
Zijn voetspoor dat is blijven staan,
de route die wij willen gaan.
Mensen van de Weg zijn wij.

Via Kerkdienst Gemist kunt u 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.
Eind november hopen wij dat we ook de diensten
kunnen gaan uitzenden vanuit de Petruskerk in
Spankeren. De apparatuur hiervoor is in bestelling.

Mensen van het Licht zijn wij,
dat onze weg verlicht en wenkt,
dat kleur aan onze dagen schenkt.
Mensen van het Licht zijn wij.
Mensen van het Woord zijn wij,
dat Licht brengt in ons hart en leeft,
dat aaan ons zoeken richting geeft.
Mensen van het Woord zijn wij.

Kerkdiensten komende zondagen
Aanstaande zondag 1 november is er een dienst in
onze eigen Petruskerk om 10.00 uur. Hierin gaat ds.
Fokkema uit Twello voor. Het thema is ‘Licht dat
terug komt, Hoop die niet sterven wil, Vrede die bij
ons blijft’. Omdat het aantal plaatsen in de
Petruskerk, dankzij de corona-eisen nog beperkt is,
moet u vooraf een plekje 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 18:00 uur
op de zaterdag vóór de dienst.
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.

Bloemengroet
De bloemen van zondag 1 november gaan naar
mevr. R. Gudde Prof. Huetlaan te Laag-Soeren.
Afgelopen week zijn er ook bloemen gebracht bij
Marijn de Vries (Dieren-Zuid).

Ventilatie in de kerk
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.
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Vier dagen kon ik de zee zien en ruiken. Dat vind ik
(altijd) heerlijk. Op de mooiste dag werd dijk en
strand van Ouddorp verkend: meer dan 13.000
stappen! Volgens mijn jongste zoon is dat wel 9
kilometer. Zo was ik opeens sportief in mijn
herfstvakantie. De dorpskern was trouwens stiller
dan anders: het "huisarrest" werd serieus genomen.
Waarom, in deze behoudende kerkelijke streek, een
Halloween-tafereel voor een winkel stond, weet ik
niet: ik kan het daar eigenlijk niet plaatsen. Het zag
er zo gezellig uit dat ik voor u een foto nam.

Zingen in de kerk

Zondag 25 oktober deed het eerste gelegenheidsmini-koor dienst. Dankzij de spontane bijdrage van
ds. Boonen werd het opeens een kwartet. Het is fijn
dat er zo toch liederen kunnen blijven klinken
dankzij de inzet van muzikale gemeenteleden en
een heuse pianist. Natuurlijk zing ik met mijn hart
mee en soms neurie ik mee met mijn mond dicht.
Beroepen
De afgelopen twee weken ontving ik veel mails en
mooie beschreven kaarten. In al deze post werd ik
door u gefeliciteerd met mijn beroep richting
Heelsum-Renkum. Uw warme woorden aangevuld
met herinneringen laten mijn hart iets harder
kloppen: dat er een band was wist ik al, maar nu
ervaar je die opeens nog dieper.
Herfstvakantie

Bijdrage voor oogstdienst gevraagd
Op zondag 8 november is het thema “Dankbaarheid”. Van oudsher was deze dankbaarheid
gekoppeld aan “gewas en arbeid”. In deze tijd van
pandemie wil ik graag breder denken. Kunt u me
daarbij helpen? Ik ontvang graag mail/post waarin u
de volgende zin hebt aangevuld:
“Ik ben dankbaar voor………………………….”
Uw bijdrage zal ik meenemen in de eredienst.
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Vesper
Op woensdag 11 november willen we in een kring
(en geheel volgens de corona-eisen) een vesper
vormgeven. Van 19:00 uur tot ongeveer 19:45 uur
zoemen we in op een gedicht en een stukje tekst
gekoppeld aan het thema “Herfst”. Zingen is deze
keer alleen solozang.

behoefte hebben aan hulp? Laat hen dit nummer
bellen of bel voor hen. Alle informatie is te vinden
op nietalleen.nl. Hulp nodig? Je bent #nietalleen.
Spaart u mee voor Tobias?
Beste gemeenteleden,
Afgelopen weken kwam geregeld de reclame van de
Albert Heijn voorbij met de dansende supermarktmanager en haar partner. De reclame was bedoeld
voor het sparen voor de pannen. Nu raadt u het
misschien. Ik heb voor u een vraag: zou u als
gemeente voor mij willen gaan sparen? Met uw
hulp kan ik de pannen (al)vast verkrijgen voor mijn
uitzet. Omdat mijn moeder niet vaak en zoveel
boodschappen (meer) doet bij de Albert Heijn dacht
ik op deze manier toch misschien nog genoeg zegels
te krijgen. Bij voorbaat dank en de groeten van mij,
Tobias Quik

Ds. Quik-Verweij

Samen …. gedenken

Zondagmiddag 1 november is de Petruskerk open in
het kader van “Samen….gedenken”. Wie een kaarsje
op wil steken, of iemand wil gedenken bij
harpmuziek en zang, wie een stilte moment zoekt
en zo rust wil vinden kan daarvoor terecht tussen
15:00 uur - 17:00 uur in onze dorpskerk. We hopen
dat dorp en kerk elkaar hier zullen treffen en
ondanks de 1½ meter verbondenheid zullen voelen
via “de traan”.

Beheerder ‘De Kerkhorst’ gezocht

Niet alleen

De coronacrisis trekt diepe sporen in Nederland.
Het sociale leven valt opnieuw stil. Het wordt
moeilijker om hulp te ontvangen als je oud of
hulpbehoevend bent, je baan bent kwijtgeraakt of
binnen moet blijven om te wachten op een
testuitslag. Platform #Nietalleen biedt ook in de
komende onzekere tijd hulp aan iedereen die dat
nodig heeft. Mensen die behoefte hebben aan hulp
bellen naar 0800 1322. Zij worden dan gekoppeld
aan een plaatselijk initiatief. Kent u mensen die

Het bestuur van de Kerkhorst is op zoek naar een
nieuwe beheerder of beheerders-echtpaar. In
nummer 5 van Kerkklanken was een advertentie
voor deze functie opgenomen. Wie voorzitter Timo
Burgers van het Kerkhorst bestuur nog wil bellen
voor informatie, kan zijn 06-30075468 bellen. In
Kerkklanken stond per ongeluk een cijfertje teveel
maar dit nummer is het correcte telefoonnummer.
Natuurlijk mag e-mailen ook:
timoburgers@comveeweb.nl.
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Geloven in mode
In het museum Bussemakershuis (Ennekerdijk 11,
Borne ; 074-2669636) is tot einde van het jaar een
expositie over religieuze ambtskleding en
historische gebruiksvoorwerpen. Het is een
tentoonstelling van verwondering, verbazing en
herkenning. Kleding telt immers ook in kerk,
synagoge of moskee. U treft liturgische- en
seculiere kleding aan. Een tip als reizen weer mag.
Of kijk: www.museumbussemakerhuis.nl

Uw bijdrage aan de nieuwsbrief
De volgende editie van deze nieuwsbrief komt op
13 november in uw elektronische brievenbus. Uw
inbreng is meer dan welkom; dan graag vóór
woensdag 11 september naar ds. Quik of Fred
Haandrikman mailen.

Tot slot
Mensen van de Daad zijn wij.
Van wat het Woord ons geeft te doen
op deze dag, in dit seizoen.
Mensen van de Daad zijn wij.
Mensen van de Geest zijn wij.
Zij geeft ons kracht en vuurt ons aan
met woord en daad de Weg te gaan.
Mensen van de Weg zijn wij.

Uit: medemens 6
(Jacqueline Roelofs-van der Linden)

Met een hartelijke groet,
Ds. J.B. Quik-Verweij
Fred Haandrikman
Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O
Tel. - Fred Haandrikman:0313-422223
Tel. - ds. Quik-Verweij: 0575-567778

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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