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

Afgelopen week is er speciale apparatuur in de kerk
geplaatst waardoor wij binnenkort ook de
kerkdiensten kunnen gaan uitzenden vanuit de
Petruskerk in Spankeren. Zodra e.e.a. is uitgetest
zullen we u op de hoogte brengen.

Voor u gelezen:
(melodie: Psalm 146)
Wees de grond onder mijn voeten.
Wees het dak boven mijn hoofd.
Wijs mij richting op de route
naar de toekomst ons beloofd.
Wees de bron vanuit ik put:
liefde, vrede en geluk
Wees de stem in onze stilte
en het oor dat ons verstaat.
Wees de warmte als de kilte
onze liefde sterven laat;
en geef steeds betekenis
aan de vraag wat leven is.

Bloemengroet

Kerkdiensten komende zondagen
Aanstaande zondag 15 november is er een dienst in
onze eigen Petruskerk om 10.00 uur. Hierin gaat ds.
D.A. Bos uit Doetinchem voor. 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 (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.
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.

De bloemen van zondag 15 november gaan naar
dhr. Lieftink (Dieren N-O). Graag willen we hem
bedanken voor al die vele jaren dat hij onze
coördinator en bezorger is geweest van het blad
Elisabet en daarvoor Open Vensters. Nu de Diaconie
besloten heeft om dit blad niet meer te gaan
verspreiden stopt ook zijn werk.

Internetdiensten
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.
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Afgelopen zondag zijn er ook bloemen gegeven aan
de familie Blankenspoor te Laag-Soeren, die op
zondag 8 november 62 jaar waren getrouwd. Een
spontaan gespeeld ´Lang zullen ze leven´ klonk
tijdens de kerkdienst waarbij zij aanwezig waren.
Ook via deze weg Gerrie en Aris nog van harte
gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal.
Ik ben dankbaar voor…..
Afgelopen zondag was het oogstdienst in de kerk te
Spankeren en stond het thema ‘dankbaarheid’
centraal. De oproep van ds. Quik om aan te geven
waarvoor u dankbaar bent werd goed ingevuld:
Ik ben dankbaar voor een fijn huwelijk.
Ik ben dankbaar voor het krijgen van kinderen en kleinkinderen.
Ik ben dankbaar voor mijn gezondheid.
Ik ben dankbaar voor mijn familie/vrienden waarmee ik
liefdevolle moment kan delen.
Ik ben dankbaar voor alles wat ik nog kan doen.
Ik ben dankbaar voor de lieve mensen om mij heen.
Ik ben dankbaar voor de warme kerkgemeenschap.
Ik ben dankbaar dat ik in Nederland geboren ben.
Ik ben dankbaar voor elk nieuwe dag.
Ik ben dankbaar voor de ruimte om mij heen.
Ik ben dankbaar voor de natuur die God ons schenkt.
Ik ben dankbaar voor de geestelijke liederen die er op tv zijn.
Ik ben dankbaar voor het bos als achtertuin.
Ik ben dankbaar voor de mooi, fijne dingen die nog wel kunnen.
Ik ben dankbaar dat ik met de hond kan wandelen.
Ik ben dankbaar voor de vrijheid in dit democratische land.
Ik ben dankbaar voor de goede relaties met zussen, zwagers,
broer en schoonzus.
Ik ben dankbaar voor het goede contact met de kinderen.
Ik ben dankbaar voor het werk dat ik nog kan doen.

Dankdag
Op Dankdag was er geen fruit in de kerk. Wel lag er
op 30 stoelen een orde van dienst, een flyer voor
Dorcas, een prachtig leesvel waarop "The art of
gratitude" was gedrukt en een enveloppe met twee
ansichtkaarten, waarbij er één voor "de heb" was en
één om (beschreven) te versturen. Via Paul de Blot,
Lukas 17 en de woorden van Leonard Scovens
werden we opgetild naar intense "Dankbaarheid".
Tex Rijnders introduceerde bij ons het begrip
"healing" en meer hiervan leest u terug op
www.achievehigherground.org. Wie deze organisatie
wil steunen kan een donatie geven op
rekeningnummer NL35TRIO0390394920 (t.n.v.
Wonder, Brummen). Tex Rijnders beheert deze
rekening en bouwt dan voor ons de brug met
eerder genoemde organisatie in Amerika.

Dorcas
De Dorcas-actie bij de supermarkten (=het
verzamelen van houdbare levensmiddelen en
producten voor de allerarmsten) moest door Corona
ook worden afgeblazen. Wie wel wil meewerken kan
een donatie geven zodat dit stukje "naasten-liefde"
toch door kan gaan. Helpt u mee helpen? Graag:
NL04RABO0106250000 t.n.v. Dorcas. Donatie
voedselpakket Omdat wij om hen geven.

Amerika
Toen Judith 9 maanden was maakte ik voor het
eerst kennis met de Verenigde Staten. Alles was
groot, groter, grootst: in de winkelcentra verbaasde
ik me over ijsdozen van 5 liter of meer. Nu verbaas
ik me over harde taal van de zittende president. En
word ik blij van de zachte helende taal van “the
president elect”. Op Dankdag voor gewas en arbeid
vulde ik de zin “Ik ben dankbaar voor…” aan met de
zin “een nieuw geluid in 2021 vanuit het Witte
Huis”. Gelukkig: waarden en integriteit doen er nog
toe!
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De paden op

Doop - vijgenboom

Op een mooie herfstdag wandelde ik in het bos.
Met een metgezellin genoot ik van de herfsttooi om
ons heen. Ik maakte een paar kiekjes voor de vesperliturgie. Maar omdat deze vering niet doorgaat deel
ik een foto met u. Zong Mieke Telkamp niet:
"Waarheen leidt de weg, die wij moeten gaan".

Zondag 29 november wordt Sophie Lukkassen in
onze Petruskerk gedoopt. Op het leesrooster staat
voor deze eerste Adventsviering Markus 13: 24-37.
In dit gedeelte wordt "de vijgenboom" als teken van
nieuw leven gezien. Onderweg kwam ik recent zo'n
prachtige boom met vruchten tegen. Natuurlijk
moet ik die aan u laten zien.

De deur
De laatste dagen dringt de metafoor van "de deur"
zich vaak op. Wie plannen heeft om elders te gaan
"herderen" doet immers een deur dicht en een
andere deur open. Het is grappig als de omdenkkalender daar tegelijkertijd een variant van laat
zien. Misschien ook een mooi aandachtspunt voor
uw toekomst.

Aangescherpte Coronamaatregelen
Ook onze gemeente ontkomt niet aan de
aangescherpte maatregelen. De oproep van de
regering om zoveel mogelijk thuis te blijven en zo
min mogelijk contacten te hebben, willen we graag
steunen. Daarom heeft de kerkenraad besloten om,
tot in ieder geval 18 november, alle kerkelijke
activiteiten stil te leggen, behalve de wekelijkse
kerkdiensten. We hopen van harte dat het aantal
besmettingen en ziekenhuisopnames snel mag gaan
dalen en houden de ontwikkelingen in de gaten.

Samen …. gedenken
Op zondagmiddag 1 november was de Petruskerk
open in het kader van “Samen….gedenken”. De
Hervormde gemeente had samen met de stichting
Dorpskerk Spankeren dit moment van gedenken
georganiseerd. Heel wat mensen kwamen even
naar de kerk om een kaarsje op te steken en hen te
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gedenken die gemist werden. Goed om zo ‘kerk in
het dorp’ te kunnen zijn.

en wij zien ons daarom genoodzaakt om de
kerstmarkt te cancelen. Het is niet anders…
Wel willen wij u de mogelijkheid bieden om een
bestelling te plaatsen voor een kerststuk, deurkrans
of grafstuk. Alles zoals u dat in de afgelopen jaren
van ons gewend bent. De prijzen variëren van
€ 5,00 - € 15,00. Prijzen kerststukken 2020.
Voor meer informatie kunt contact opnemen met
het secretariaat: mob. (06) 110 90 632 of
(0313) 41 53 56. Mailen kan ook:
info@stichtingdorpskerkspankeren.nl
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Stichting Dorpskerk Spankeren

Schrijfacties Amnesty International Augustus
Deze maand gaan de brieven naar Peru , Rusland en
Tsjaad. De brieven die u kunt sturen zijn als bijlagen
bij de mail van deze Nieuwsbrief gevoegd.

Peru - gerechtigheid voor vermoorde milieuactivist

Kerstmarkt - Bestelling kerststukken
Na het persmoment van de overheid van
dinsdagavond 27 oktober jl. is contact opgenomen
met de gemeente Rheden om na te gaan wat de
mogelijkheden zijn voor de organisatie van een
(alternatieve) kerstmarkt. Die zijn er eigenlijk niet

Roberto Carlos Pacheco verzette zich tegen de
illegale mijnbouw in de Madre de Dios-regio in het
Amazonegebied en de negatieve effecten daarvan
op het milieu. Op 11 september 2020 werd hij door
onbekenden doodgeschoten, nadat hij al
verschillende keren was aangevallen en met de
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dood bedreigd. Amnesty roept de autoriteiten op
een onafhankelijk onderzoek in te stellen en de
verantwoordelijken justitieel te vervolgen.

bevinden. En in een open brief aan de president
kaartte hij de mensenrechtensituatie in het
noorden van het land aan. Daarop werd hij
gearresteerd en verdween voor 7 maanden in een
cel zonder contact met de buitenwereld. Hij wordt
aangeklaagd wegens het ‘schenden van de
nationale veiligheid’, ‘illegaal wapenbezit’ en
‘geweldpleging’. Dat zijn valse beschuldigingen, die
vermoedelijk alleen maar tegen hem geuit worden
vanwege zijn werk voor de mensenrechten.

Rusland: laat Jehova’s Getuige onmiddellijk vrij

De volgende editie van deze nieuwsbrief komt op
27 november in uw elektronische brievenbus.
Uw inbreng is meer dan welkom; dan graag vóór
woensdag 25 november naar ds. Quik of Fred
Haandrikman mailen.

Uw bijdrage aan de nieuwsbrief
Dennis Christensen is een Deense Jehova’s Getuige,
maar woont al 20 jaar in Rusland. In 2017 werd zijn
religieuze groepering in Rusland verboden. Jehova’s
Getuigen worden ‘extremistisch’ genoemd en
honderden van hen worden vervolgd. Dat is een
schending van de vrijheid van godsdienst, een
mensenrecht. Dennis Christensen kreeg 6 jaar cel.
Zijn recente verzoek om vervroegde vrijlating werd
afgewezen. Hij heeft problemen met zijn
gezondheid, maar krijgt in de gevangenis niet de
juiste medicijnen. Bovendien werd hij 27 dagen lang
in een strafcel gezet, voor iets wat hij niet had
gedaan.

Tsjaad - laat Baradine Berdei Targuio vrij!
Baradine Berdei Targuio is voorzitter van een
Tsjadische mensenrechtenorganisatie. Op Facebook
postte hij een bericht over de gezondheid van de
president van Tsjaad, die volgens hem ernstig ziek
zou zijn en zich in een ziekenhuis in Frankrijk zou
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Tot slot
Wees de ziel van mijn gedachten,
wees de drijfveer van mijn hand.
Breng het Rijk dat wij verwachten
mede door ons doen tot stand.
Inspireer ons dag aan dag
met Uw geest en geef ons kracht.
Wees de zekerheid als twijfel
ons verlamt tot op het bot.
Laat in ons het inzicht rijpen
van wat mensen noemen “God”
en zaai twijfel in mijn geest
als ik U te zeker weet.
(tekst: Reinier Kleijer)

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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