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

Voor u gelezen: “Goed nieuws”
(melodie: lied 767)
Ik heb voor jou een goed bericht:
de koning komt er aan!
Hij brengt de vrede en het licht
en hij zal naast je staan.
En luister goed, er komt nog meer.
Een stem roept in het rond:
“Hij is dichtbij, de grote Heer”.
Maak ruimte als hij komt.

Kerkdiensten komende zondagen
Door familie omstandigheden kan de voor a.s.
zondag geplande doopdienst onverwachts niet
doorgaan. De doopouders en de dopeling hopen we
graag op een later tijdstip te mogen begroeten in de
Petruskerk. Door ds. Quik zal een aangepaste dienst
worden verzorgd. Volgende week zondag zal ds. L.
den Besten uit Zevenaar voorgaan in Spankeren.
Omdat het aantal plaatsen in de Petruskerk, dankzij
de corona-eisen nog steeds 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 e-mail naar
(jcenhburgers@ziggo.nl). Wanneer u belt krijgt u
direct te horen of er plaats is of niet.

Kerkdiensten voortaan live te volgen
via internet
In de afgelopen weken is er in kerk te Spankeren,
(naast het orgel) een mooie tv- studio gebouwd.
Hierdoor is het mogelijk dat we voortaan alle

diensten en andere activiteiten in de kerk (bijv.
concerten) kunnen gaan uitzenden met beeld en
geluid. Een team van helpers, bestaande uit o.a.
Berend Smits, Hendrik-Jan van Middelkoop , Cees
Verburg en Fred Haandrikman hebben dit samen
verzorgd. De afgelopen twee zondagen zijn er drie
testuitzendingen geweest. De besloten groep van
“meekijkers” naar deze diensten was erg
enthousiast. Voor wat betreft het geluid moeten er
nog wat aanpassingen worden gedaan door de
leverancier, maar dat kan helaas pas midden
december. Via Kerkdienst Gemist kunt u voortaan
elke zondag de viering vanuit de Petruskerk volgen.
U kunt ook op een later moment de diensten gaan
bekijken. Door op de onderstaande link te klikken
gaat u eenvoudig direct naar deze website:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258Dorpskerk-Spankeren
Tip: sla deze website op bij uw favorieten.

Kerkdiensten uitzenden en privacy
Bij het uitzenden van de kerkdiensten zullen we
natuurlijk rekening houden met de privacy
richtlijnen. Dat betekent dat we zo min mogelijk
kerkgangers herkenbaar in beeld zullen brengen.
Dat geldt niet voor voorgangers en ambtsdragers.
Wel zullen er van achter uit de kerk beelden worden
gemaakt waarop de mensen van de achterkant
worden gefilmd. Als u helemaal niet in beeld wenst
te komen, dan verzoeken wij u om rechts achter in
de kerk te gaan zitten. Dit gedeelte wordt in pricipe
niet gefilmd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt
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u contactopnemen met de coordimatir van het
Studioiteam Fred Haandrikman (06-21595529).

Stuur een engel

Online diensten: besloten/open viering
Of het zo moest zijn! Velp had problemen met de
uitzending zondagmorgen, geen verbinding. Dus ik
op zoek op www.kerkdienstgemist.nl omdat ik
gelezen had dat Spankeren ook uitzendingen gaat
verzorgen. En zo vielen wij in de kerkdienst in de
Petruskerk in Spankeren: bijzonder en duidelijk voor
ons veel bekender. Hier was ook de gedachtenisdienst, maar in Spankeren zijn nog al onze
herinneringen. Dan voel je hoe hecht vriendschapsbanden zijn. Zeker bij noemen van namen van pas
overledenen als ook uit verleden.
Ontroerend mooi de gezongen liederen door
bekenden en de door ds. Quik gesproken woorden.
Dank voor het (be)noemen van overledenen maar
ook van hun betekenis voor elkaar van vroeger.
Een heel andere dienst dan andere jaren, maar wij
vonden het fijn om zo mee te maken. En ook
complimenten aan het studioteam. Bijzonder het
uitzenden van deze dienst. Perfect en bijzonder
vakbekwaam. Hebben al heel veel diensten gevolgd
via beeldscherm, maar deze uitzending was werkelijk
perfect. Lieve groeten aan allen van ons.
Nel en Johan de Schipper (Velp)

Bloemengroet
De bloemen van zondag 29 november gaan naar
mevrouw de Graaf, Vingerhoed 31 te Dieren.

“Goed nieuws”, dat is het thema van deze
Adventstijd. “Goed nieuws”, dat kunnen we
gebruiken in deze tijd. Engelen brengen goed
nieuws in de Kerstnacht. Ds. Bochanen van de PG
Dieren schreef dit in zijn adventsmeditatie en riep
zijn gemeenteleden op om engelen in te sturen
voor de Ontmoetingskerk. Wij sluiten ons graag aan
bij deze actie en roepen u op om hetzelfde te doen,
maar dan voor de Petruskerk.
“In deze onzekere tijd vol Corona-nieuws hebben we
grote behoefte aan ander nieuws: goed nieuws. In
het kerstverhaal spelen engelen een belangrijke rol
bij het brengen van het goede nieuws. De engel
Gabriël brengt Maria het goede nieuws dat ze
zwanger zal worden en een zoon zal baren. En als
Jezus dan is geboren in Betlehem is het opnieuw een
engel die de herders dit goede nieuws komt
brengen, waarna zelfs een heel koor van engelen
zich bij hem voegt om God te loven”.
(ds. C. Bochanen)
Wat is voor u op dit moment goed nieuws? Of waar
wordt u blij van? Schrijf dit op één van de twee
engelen die u als bijlage bij deze nieuwsbrief
ontvangt. Als u wilt kunt u de engel ook nog kleuren
of versieren. U kunt uw engelen meenemen naar de
kerk, maar ook afgeven bij Bretta van Middelkoop
Overweg 5 te Spankeren, Dinie Haandrikman
Dennenhof 4 te Dieren of Hennie Braakman
Harderwijkerweg 28 te Laag-Soeren. Of scan uw
engel en stuur die per email naar:
herv.gemeentespankeren@ziggo.nl U mag uw
naam erbij zetten, maar dat hoeft niet. Elke zondag
worden alle “nieuwe” engelen op een expowand
geprikt, bekeken en besproken. We hopen dat er zo
een engelenkoor ontstaat dat ons juist in de
Kerstnacht (op 24-12) omringd. Helpt u mee?
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Her en der komt Sint tevoorschijn. In Brummen zag ik
hem al in de boekwinkel. Voor wie niet vaak erop
uittrekt daarom alvast een gezellig kiekje. Ik nam deze
's avonds (laat) toen ik terugkwam van redactievergadering. Natuurlijk stapte ik als "fotograaf" uit
mijn auto: veiligheid voor alles. Tot slot: kerstversiering heb ik al overal gezien. Op huisbezoek
kwam ik de eerste kerstboom tegen.

Kerststukken bestellen

Maar u kunt nog meer doen met engelen. U kunt ze
ook sturen naar andere gemeenteleden, familie,
vrienden, enz……. Met daarop goed nieuws of een
mooie wens. U kunt daarvoor de tweede engel
gebruiken. Hopelijk worden er veel engelen
gestuurd met veel goed nieuws én mooie wensen.
Ik wens u langs deze weg in elk geval een goede
adventstijd.

Sint en piet
Overal zie ik Sinterklaas weer: op pakpapier, achter
de etalageruiten en via reclameblokjes. Zijn pieten
zijn dit jaar - helaas - minder aanwezig. Gelukkig zie
ik die nog wèl bij het Sinterklaasjournaal. Ook al
hebben wij (letterlijk) geen kleine kinderen meer,
toch is het leuk om het verhaal van Dieuwertje Blok
te volgen! Weet u al waar de Diewertjeblokkade te
vinden is?

Als u een bestelling wilt plaatsen voor een kerststuk,
deurkrans of grafstuk, dan kan dat! U kunt de
bestelling plaatsen tot 7 december en er wordt een
afspraak gemaakt om het betreffende kerststuk bij u
te bezorgen in het weekend van 12 december of u
heeft de mogelijkheid om het dan af te komen
afhalen in de kerk. Mocht u nog meer kerststukken
willen bekijken of kopen dan u ook terecht op
zaterdag 12 december tussen 10.00 en 12.00 in de
kerk. De prijzen variëren van € 5,00 - € 15,00. Prijzen
kerststukken 2020.
Voor meer informatie kunt contact opnemen met het
secretariaat van Stichting Dorpskerk Spankeren:
06 110 90 632 of (0313) 41 53 56.

Mailen kan ook: info@stichtingdorpskerkspankeren.nl
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Werkgroep Kerk in Actie

Sinds september 2020 is de diaconale inspanning
van onze kerkelijke gemeente min of meer
opgegaan in een samenwerking met de werkgroep
Kerk in Actie van onze buurgemeente PG Dieren.
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De afgelopen jaren heeft de werkgroep Kerk in Actie
van Dieren zich sterk gemaakt voor een project in
Moldavië, het jaar 2020 is het derde en laatste jaar
van dit project. Zoals u mogelijk nog weet hebben
wij, als Hervormde Gemeente, in 2019 ook al
bijgedragen aan het project in Moldavië door het
bereiden van een overheerlijke Moldavische
maaltijd met allerlei aparte smaakelementen; dit
leverde een aardige cent op voor het ‘Moldavië
project.
Wij zijn nu als gezamenlijke werkgroep Kerk in Actie
bezig om een nieuw project te selecteren voor de
jaren 2021 t/m 2023. Dat gebeurt in nauw overleg
met deskundigen van de landelijke kerk. In onze
vergadering van 12 november komt hier misschien
enig zicht op. In onderstaande twee stukjes wordt
door Ria van Voorst teruggekeken op de van de
zomer georganiseerde wekelijkse kerkmarkt. Het
organiseren van de wekelijkse kerkmarkt in de
zomermaanden leverde niet alleen een mooie
bijdrage op voor Moldavië, bovenal is het in deze
moeilijke tijd erg verbindend gebleken, weliswaar
op natuurlijk twee armlengten afstand. Volgend jaar
zullen we op regelmatige basis iets van onze
gezamenlijke werkgroep laten horen in Kerkklanken
en/of de nieuwsbrief.
Een hartelijke groet en de wens voor een goede
gezondheid. Laten we blijven omzien naar elkaar en
helpen waar mogelijk.

koffiegeld van de 10 kerkmarktdagen is afgedragen
aan het College van Diakenen is het netto resultaat
€ 2.176,95. HEEL VEEL DANK aan ieder die een
bijdrage heeft geleverd aan het slagen van deze
markt. Voor volgend jaar is er een toezegging van een
gemeentelid om één van onze grote leveranciers van
groenten te assisteren in de groentetuin. Daar zijn we
heel blij mee, al vast dank voor het aanbod.
De werkgroep Kerk in Actie zal alle medewerkers en
leveranciers via een persoonlijk bericht nogmaals
hartelijk danken voor alle medewerking, het was
fantastisch. Wellicht tot volgend jaar. Als werkgroep
zijn wij erg blij dat door middel van deze mooie
opbrengst wij al hebben voldaan aan het toegezegde
bedrag voor 2020. Volgend voorjaar hopen we te
starten met een nieuw project. Tot dan toe gaan uw
giften en eventuele verdere inkomsten nog naar
Moldavië. Financiële ondersteuning aldaar blijft
nodig.

Moldavië – ons project ook voor 2020
Dit jaar zetten wij ons nog in voor hulp aan Moldavië.
Wij hebben hierover de afgelopen tijd regelmatig
informatie gegeven. Via www.Kerkinactie/Moldavië
kunt u zelf ook uitgebreid volgen wat Kerk in Actie
doet in dat land. Wanneer u een gift wilt overmaken
voor ons project kunt u het volgende
rekeningnummer gebruiken: NL75INGB0000962850
t.n.v. Diaconie Protestantse Kerkgemeenschap Dieren
onder vermelding van ‘Moldavië’.

Niet alleen

Gert-Jan en Elly Meijer.

Terugblik op Kerkmarkt 2020

Wat waren het weer gezellige dagen met steeds een
goedgevulde kraam met velerlei artikelen. Bijna alle
weken heeft de markt buiten plaats kunnen vinden en
ondanks de coronaperikelen waren het fijne
ontmoetingsmomenten. Heel veel mensen hebben de
weg naar de markt gevonden en veel uitgegeven. Dat
is te zien aan het uiteindelijke resultaat. Nadat het

Platform #Nietalleen biedt nog steeds in deze
onzekere tijd hulp aan iedereen die dat nodig heeft.
Iedereen kan met zijn of haar vraag bellen naar
0800-1322. U wordt dan gekoppeld aan een
plaatselijk initiatief. Kent u mensen die 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.
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Nederlandse Bijbelvertaling 2021

Boskapel

De bijbelvertaling uit 1951 vroeg om herziening.
Vandaar dat er in 2004 een nieuwe bijbel-vertaling
kwam die als proeve” werd geïntroduceerd.
Inmiddels zijn alle reacties uit kerken, van theologen
en de synode verwerkt en zal begin 2021 de
definitieve versie verschijnen. Ik geef u alvast de
versie van het “Onze Vader” door, die dagblad
Trouw deze maand publiceerde:
Onze Vader in de hemel
laat Uw naam geheiligd worden,
laat Uw koninkrijk komen
Laat Uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven
wie ons schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid. Amen

“Blijf kalm met een psalm” - podcast
Gevoelens van wanhoop, verdriet maar ook van
vreugde en dankbaarheid, je komt ze allemaal tegen
in de psalmen. Uit die literaire schat heeft online
platform “Mijn kerk” een dagelijkse podcast
gemaakt. In “Blijf kalm met een psalm” staat
dagelijks een psalm centraal inclusief een korte
meditatie. Meer info kunt u vinden bij:
blijfkalmmeteenpsalm.nl.

Recent was ik in de buurt van de Boskapel. Ik
realiseerde me dat dit Gods’ huis al lang haar
kerkvolk mist. Ik mis haar trouwens ook: het is
goed toeven in deze spirituele ruimte. Maar ja,
corona-proof kerken met z’n twaalven is geen
optie. Dus: “Houd moed, heb lief”!

Raad van Kerken Nederland
Wie al op onze kerkelijke facebook pagina heeft
gekeken heeft het al gezien en gehoord: elke dag
staat er een Adventslied op uit alle windstreken. De
Raad van Kerken Nederland promootte deze reeks:
een traditie van de Lutherse Kerk. Meer ontdekken:
google dan www.adventluteranworld.org. Een
wekelijkse vesper wordt op de site van de raad zelf
gezet: www.raadvankerkennederland.nl. Elke
woensdag vertelt een bekend gezicht uit de
oecumene iets “zinnigs” met een knipoog naar
Advent en Kerst.

Petruskerk op een mooie herfstdag
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Adventsmuziek aan de IJssel
Woensdagavond 2 december vanaf 19.00 uur:
1e uitzending Adventsmuziek aan de IJssel.
Naar het idee van 'Lieder zum Advent' op de Duitse
televisie waarin iedere week een adventslied
centraal staat, gaat Hans Schimmel (organist/
dirigent) deze advent vier kleine videoreportages
maken vanuit Dieren en omgeving. De eerste van de
vier afleveringen staat a.s. woensdagavond
2 december vanaf 19.00 uur online op
www.pkndieren.nl. Ds. Kees Bochanen bijt het spits
af met een meditatie over lied 433. In de tweede
uitzending (=9 december; 19:00 uur) vertelt ds. Joke
Quik-Verweij meer over enkele adventstradities
vanuit de Boskapel in Laag-Soeren. Wat er nog meer
te zien is? Kijkt u straks zelf maar!
Groeten, Hans Schimmel

Natuurlijk gaat er niets boven Groningen, zelfs in de
Herfst! Maar soms verlaat je toch de stad en kom je
opeens in het dorp Gauw. De pittoreske toren
kwam in een prachtige “glow” van de namiddag zon
te staan. Dat wilde ik – Daniel Quik – graag met u
delen.

Coronaregels bij de Kerststal

Uw bijdrage aan de nieuwsbrief
De volgende editie van deze nieuwsbrief komt op
11 december in uw elektronische brievenbus.
Uw inbreng is meer dan welkom; dan graag vóór
woensdag 9 december naar ds. Quik of Fred
Haandrikman mailen.

Voor iedereen die dit jaar een kerststal 🎄wil
opzetten: rekening houdend met de momenteel
geldende regels.....................................................
Jezus👶 Maria👩�en Jozef �= 1 huishouden ……...
maar dan wordt het krap. Daarnaast zijn er de
herders 🐑🐑🐑(volgens de traditie tenminste 2)
PLUS de 3 wijze mannen👳♂️👳👳♂️. Als we
aannemen dat de (minimaal) 2 herders��� geen
familie van elkaar zijn en de 3👳♂️👳👳♂️ wijze
mannen niet samen wonen in een gedeeld
appartement, dan zijn er in totaal ACHT mensen uit
ZES huishoudens !!! Wat kan je doen? ��♀
Voeg de drie wijze mannen👳♂️👳👳♂️ pas op 6
januari toe en stuur de herders🐑🐑� op 5 januari
naar huis. Laat een briefje invullen met naam,
adres, aankomst- en vertrektijden, plaats
desinfectiemiddeldispensers en, heel belangrijk,
... markeer duidelijk de afstanden voor de stal en de
regels voor eenrichtingsverkeer met plakband.
Vergeet niet om beveiliging 👮♂️👮♀️👮voor de
ingang te plaatsen. 😇 - groeten van Ruben Quik
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Tot slot: “Goed nieuws”
(melodie: lied 767)
Ik heb nog meer goed nieuws voor jou.
Er komt een nieuwe tijd.
Een wereld vol van goede trouw,
geluk en vrolijkheid
(3e Advent; Jesaja 65: 17 - 25)

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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