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Eén ster maakt de lucht minder dreigend.
Eén kaars maakt de nacht minder zwart.
Eén hand maakt de weg minder eenzaam.
Eén stem maakt de dag minder stil.
Eén vonk kan begin van nieuw vuur zijn.
Eén noot het begin van een lied.
Eén kind het begin van de toekomst.
Eén wens het begin van een jaar

• De Kerstmorgendienst om 10.00 uur gaat
gewoon door, maar met maximaal 30 personen.
We doen dit om toch 1 dienst te kunnen
aanbieden in de Kersttijd . In deze dienst doet
Lucie Eikelboom belijdenis.
• De ‘gewone’ dienst op zondag 27/12 komt te
vervallen, omdat we in de week daarvoor al drie
diensten hebben gehad.
• Voor de periode vanaf zondag 3 januari nemen
we later een besluit, afhankelijk van de situatie
dan. We zullen u daar later over informeren.

Corona vraagt om extra maatregelen in de kerk

Kerkdienst komende zondag

Voor u gelezen: “Een ster”
(bundel: zangen van zoeken en zien)

Zoals u gemerkt zult hebben verschijnt deze
nieuwsbrief wat eerder dan gepland. De nieuwste
ontwikkelen op het gebied van Corona / Covid-19
hebben ons gedwongen om extra maatregelen te
nemen. Als kerkenraad willen we gehoor geven aan
de oproep van de regering om contacten tot een
minimum te beperken en zoveel mogelijk binnen te
blijven. Daarnaast willen we de oproep van het
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), het
samenwerkingsverband van tientallen Nederlandse
kerken, waaronder de PKN, volgen die de
kerkgenootschappen adviseert tijdens de lockdown
zoveel mogelijk gebruik te maken van de
mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden.
Dat betekent dat ook wij de komende tijd onze
erediensten zoveel mogelijk alleen digitaal gaan
uitzenden (via Kerkdienstgemist.nl) dus zonder de
aanwezigheid van gemeenteleden, maar met alleen
de voorganger, voorzangers, ouderling, organist en
leden studioteam. Dat betekent het volgende:
• A.s. zondag is er daarom een dienst die alleen
digitaal wordt uitgezonden.
• Het geplande kinderkerstfeest op Kerstavond
komt te vervallen.
• De Kerknachtdienst wordt nu om 22.00 uur
gehouden en wordt alleen digitaal uitgezonden.

A.s. zal mevr. ds. I.M.J. Eldering-Jonkers-Nieboer uit
Velp voorgaan in de dienst te Spankeren. Het is een
dienst zonder gemeenteleden die alleen digitaal
wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl.
U kunt de dienst vanuit onze Petruskerk live volgen
via internet, maar u kunt ook op een later moment
de diensten gaan bekijken. Kopieer de volgende link
en plak hem in uw webbrowser, U gaat dan direct
naar deze website:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258Dorpskerk-Spankeren
Tip: sla deze website op bij uw favorieten.

Actie: “Stuur een engel”
Inmiddels zijn er vele engelen gearriveerd in de
kerk. Het expo-bord hangt vol met unieke
exemplaren. Uw wensen zijn al voorgelezen tijdens
drie Adventsvieringen. Voor a.s. zondag mag u ook
weer engelen met goede wensen of met goed
nieuws aanleveren.

Pagina 1 van 5

Bellen
Heel veel deuren ga ik niet meer langs, maar ik hoor
wèl dat gemeenteleden die “alleengaand” en
“alleenstaand” zijn enorm blij worden van een
belletje of kaart. Denkt/doet u mee? Dan bent u óók
een engel: alleen samen kunnen we gemeente zijn!

Een bijzonder Heilig Avondmaal

Engel
Geïnspireerd door de engel heeft ook de kerstboom
een “make-over” gekregen: geen piek maar een
engel in de top! Volgens Jan Burgers was dit vóór
mijn tijd al traditie, maar is deze engel een keer
spontaan verdwenen. Grappig: nu is ze weer
opeens terug! Recent hoorde ik dat ze speciaal voor
Kerst 2020 is gemaakt: “hand made by 😊”

Ja, bijzonder was het zeker afgelopen zondag. Maar
wel heel fijn dat we toch weer het avondmaal
mochten vieren: natuurlijk Coronaproef. Het brood
en de wijn werd rondgebracht door de diaconaal
werkers en de dominee, en dat werkte prima.

Bloemengroet
De bloemen van a.s. zondag gaan
Naar mevr. Dicky Hagens te Dieren.

Pagina 2 van 5

Collecteren

Verkoop Kerststukken

Wie voorzichtig is en/of niet (meer) vaak ter kerke
gaat, mist op zondag het “goede nieuws” maar ook
de mogelijkheid om iets te doneren aan onze
kerkrentmeesters, de diaconie of andere goede
doelen zoals bijvoorbeeld Kerk in Aktie. Weet u dat
u altijd iets mag overmaken? De rekeningnummers
staan in Kerkklanken én natuurlijk op onze website.
Als u me belt, haal ik uw gevulde enveloppe ook
graag thuis op.

Uw bijdrage aan de nieuwsbrief
De volgende editie van deze nieuwsbrief komt op
23 december in uw elektronische brievenbus.
Uw inbreng is meer dan welkom; dan graag vóór
dinsdag 22 december naar ds. Quik of Fred
Haandrikman mailen.

De verkoop van kerststukken door de stichting
Dorpskerk Spankeren afgelopen zaterdag, was in
allerlei opzicht echt een succes! Bij de voorbereidingen was er een leuke sfeer en ontstond er een
leuk contact met de dorpsgenoten die guirlandes
hebben gemaakt voor de muziektent. Deze zijn
inmiddels opgehangen en met de verlichting erbij is
het een mooi geheel! De dagen daarvoor zijn er
prachtige kerstukken gemaakt door een groep
vrijwilligers en afgelopen zaterdag waren de
kerststukken snel uitverkocht! De makers kregen
veel complimenten. Tevreden klanten dus!
Misschien ook leuk om te weten dat de nettoopbrengst ongeveer € 430,00 was. Namens de
Stichting Dorpskerk Spankeren willen Tineke Hamer
en Bretta van Middelkoop iedereen bedanken die
heeft meegewerkt of stukken heeft gekocht.
Heel fijn dat dit zo goed gelukt is!

Engel – “anderhalvemeter”

Advent aan de IJssel
Naar het idee van ‘Lieder zum Advent’ op de Duitse
televisie, waarin iedere week een adventslied
centraal staat, maakt de Protestantse Gemeente
Dieren deze advent vier kleine videoreportages
vanuit Dieren en omgeving. Hans Schimmel
(organist/dirigent) zorgt voor de redactie en
productie. De filmpjes zijn te zien op You Tube.
Afgelopen woensdag is het 3e filmpje verschenen:
https://sites.google.com/view/adventaandeijssel/w
oensdag-16-december
De derde aflevering staat in het teken van Maria,
'hoogst uitverkoren vrouwe'. Met bijdragen van
onder meer Meinie Visser-Schram, Jolanda
Buitenhek en Marieke Bollen.

Pagina 3 van 5

Klusdag Jut bij kerkje Laag-Soeren

Kerstpuzzel en woordzoeker
Voor de liefhebbers hebben we als bijlage bij deze
nieuwsbrief (zie e-mail) een mooie kerstpuzzel en
woordzoeker bijgevoegd. Succes met het oplossen.

Afgelopen zaterdag werd er hard geklust in en om
de kerk te Laag-Soeren . Bestuursleden van de Jut
stichting staken de handen uit de mouwen om de
tuin en het gebouw er weer ‘spic en span’ te laten
uitzien. Ook werd er een kerstboom met verlichting
geplaatst zodat er in deze donkere tijden toch wat
licht mag schijnen bij de kerk. Heel jammer dat we
door het Coronavirus nog steeds niet mogen kerken
in dit mooie en sfeervolle kerkje.

Tot slot
(lied 509 – René van Loenen)
Kindje van vrede, dat op ons wacht,
Jij bent gekomen als dauw in de nacht.
Parel van liefde, kwetsbare held,
Jij bent gekomen als duw op het veld
Vindplaats van liefde, dauwdruppel, kind,
Jij laat je vinden door wie je bemint.
Kindje van vrede, leer ons te zijn,
vindplaats van liefde in deze woestijn.
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Cartoon Rins de Vries – Wij kijken uit naar het kind

Wederom heeft Rins de Vries speciaal voor ons een kerst cartoon gemaakt. Hij denkt met ons mee en levert
zwart-wit versies en tekeningen in kleur aan. Namens deze kunstenaar wensen wij u, ondanks alles, goede
Kerstdagen toe: Immanuel – “God met ons”.
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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