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Paaslied
Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.

Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.

Geen zingende gemeente,
geen hartverrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde
van Pasen tot ons door?
Geef elk, aan huis gebonden,
toch de genade om
Uw opstanding te vieren:
elk huis een heiligdom.
Niet van een kerk vol mensen,
straalt nu de blijdschap af,
maar van het nieuws van vrouwen
die zien het lege graf;
van leerlingen die twijf'lend
naar Galilea gaan,
vol vreugde Hem herkennen:
de Heer is opgestaan!
In alle zorg en moeite
bedenken wij toch wel
wie voor ons heeft geleden,
wie daalde in de hel,
wie daar de weg ons baande,
geen dood die Hem nog bindt;
nu kan ons niets meer scheiden
van Hem die ons bemint.
Wij danken U met Pasen,
Als kerk, hoe ook verspreid
En toch Uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.

Sinds Paaszondag brandt onze nieuwe Paaskaars in
de Ontmoetingskerk, gebroederlijk (of zusterlijk)
naast de kaars van Ellecom-de Steeg en de kaars van
Dieren.
Zolang we samen kerken blijven de kaarsen in een
driehoek staan en zullen ze elke zondag branden.
Dat vind ik een mooie gedachte.
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Hoe heeft u uw Pasen doorgebracht? De meeste
mensen deelden met mij per telefoon het woord
"stil". Het was ook voor mij anders dan anders.
Normaal is de Stille Week de drukste en volste
werkweek van het jaar.
En ook de week waarin we als gemeente heel veel
als gelovigen en twijfelaars samen kunnen delen.
Dat ervaar ik ook als gemis. In kerkelijk Nederland
geldt dit gemis evenzo.
Toch zijn er mooie momenten geweest om toch
elkaar nabij te zijn: de kerkklok in Katwijk speelde
"U zij de glorie". De meeuwen "schreeuwden" mee.
En op Urk zong men op straat, balkon of vanuit de
deurpost met voldoende afstand paasliederen.
Dit facebook initiatief van Janny Molenaar is volop
gevolgd. Moeten wij misschien een Pinkstervariant
bedenken?

"Vrijheid: koester het, vier het (thuis) en geef het
door"

Dat actievoeren ook heel eenvoudig kan, laat Stien
Rijnten zien die haar voorramen met hartjes heeft
getooid. Houd moed, heb lief.

Vieringen
Elke zondag wordt er een dienst gehouden om
10.00 uur, vaak vanuit de Ontmoetingskerk en op
elke woensdag om 20.30 uur een vesper, die bij
toerbeurt vanuit de Ontmoetingskerk of de Grote
kerk te Velp wordt uitgezonden.
Voor de diensten in de komende week zullen we u
steeds in de nieuwsbrief de links geven waarmee u
snel kunt inloggen bij kerkdienstgemist.nl.

Een dezer dagen wordt er in de regio flink gevlagd.
Dat hangt allemaal samen met de bevrijding van de
dorpen van de gemeente Rheden in April 1945:
75 jaar geleden bracht dit een ommekeer in het
leven van veel Nederlanders en dus veranderde er
ook veel voor bewoners aan de Veluwezoom.
Hoe belangrijk "vrijheid" in denken en doen is,
beseffen we nu nog meer dankzij de Coronaquarantaine.

I.v.m. de herdenking van 75 jaar bevrijding van de
gemeente Rheden zal er a.s. zondag om 10.00 uur
voor alle protestantse gemeentes in Rheden en
Rozendaal en de RK parochie een gezamenlijk
dienst worden gehouden in de Dorpskerk te
Rheden. U kunt deze dienst bekijken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1911Protestantse-gemeente-Rheden.
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Wanneer u op deze link klikt, komt u rechtstreeks
bij de diensten van de Protestantse gemeente
Rheden en kunt u kiezen voor de dienst van 19
april.
De vesperdienst komt a.s. woensdag vanuit de
Ontmoetingskerk. Om deze dienst, die begint om
20.30 uur, te bekijken kunt u op deze link klikken:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285Protestantse-gemeente-te-Dieren.

De Quikerie

Bloemengroet

Op woensdag 15 april wapperde de vlag op uw
vlaggenmast voor onze deur: alle Brummenaren
waren opgeroepen te vlaggen voor de "Bevrijding".
Rond etenstijd (12:30 uur) zien we opeens boven
onze driekleur 12 ooievaars vliegen.
Wat een geluk dat we allemaal thuis waren en
hiervan konden genieten! Normaal hadden we er
vast geen oog voor gehad of gekregen.
Op woensdag 16 april wapperden ook in Dieren,
Spankeren en Laag-Soeren de vlaggen.

De komende week zullen er bloemen worden
bezorgd bij mevrouw Creuzberg te Laag- Soeren.

"Ik wandel en ik zie"
Als kerkenraad vergaderden we afgelopen dinsdag
thuis via een video-verbinding: we waren opeens
echte "fellow jitsters". Ouderling Janneken opende
met het paaslied dat u aan het begin van deze
nieuwsbrief vindt. Het is te zingen op 2 melodieën:
"Zolang wij ademhalen" (lied 657) of "De ware kerk
des Heren" (lied 968). U kunt het thuis in de
badkamer proberen.......
Als kerkenraadsleden hebben we elkaar weer even
bijgepraat en gekeken hoe het met iedereen ging.
Daarnaast zijn de jaarrekeningen 2019 van de
gemeente en de Diaconie goedgekeurd en hebben
we alle lopende zaken besproken. Ja ook in het
Coronatijdperk moeten er diverse beslissingen
worden genomen. Vaak gebeurt dat door het
Moderamen als er haast is, maar waar het kan, doen
we dat graag samen met alle kerkenraadsleden.

Inmiddels heb ik ook in eigen tuin rondgebanjerd.
Daar ontdekte ik tussen mijn kruiden opeens
"Vergeet-me-nietjes".
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Dat is een toepasselijk plantje in deze tijd waarin
"omzien naar elkaar" nog meer telt.
Bij deze een warme groet aan u allen.

We leven mee met

De eerste reactie op een groei- en bloeilijstje
(plantenjacht in plaats van berenjacht) kwam vanuit
huize Vosseberg.
Ik dacht dat ik al veel had gezien, maar zij zagen
samen veel meer. Ik geef een paar van hun 35 (!)
groene ontdekkingen door: Look zonder look,
wolfsmelk, zonnegras, dotterbloem, vlier,
bosanemoon, klaver en gebroken hart. Vooral het
laatste (verwilderde) plant Is veelzeggend.
Tot slot: wie evenaart bioloog Frens en zijn vrouw?

Afgelopen zaterdagavond is Piet Verbeek via
crisisopvang opgenomen bij Eldenstaete
(Pleyade – Elden/Arnhem). Thuis verblijf was niet
meer houdbaar. Hopelijk kan men daar zorg op
maat geven en meer rust creëren.
We leven mee met Dinie en Piet Verbeek en
wensen hen sterkte in deze zo moeilijke tijd.
Een briefje/kaartje sturen is mogelijk:
Dhr. P Verbeek
p.a. Eldenstaete (Pleyade)
dr. D.U. Stikkerstraat 126
6842 CW Arnhem
Een telefoontje naar Dinie is natuurlijk ook altijd
welkom.

Een gestileerde kerk van de hand van Rins de Vries

Ds. J.B. Quik-Verweij
Fred Haandrikman
Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O
Tel. Ds. J.B. Quik-Verweij: 0575-56 77 78
E-mail: dominee@quik-verweij.nl
Tel. Fred Haandrikman: 06-21 59 55 29
E-mail: herv.gemeentespankeren@ziggo.nl

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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