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Jaarwisseling (tekst: Ria Borkent)
Het oude jaar is als een kleed
dat haast tot op de draad versleet;
het jaar wordt afgedragen.
O God, die ons verleden weet,
de toekomst die Gij ons toemeet

Kerkdiensten on-line te volgen
Het is mogelijk om alle diensten vanuit onze
Petruskerk live te volgen op internet, via de website
kerkdienstgemist.nl. U kunt ook op een later
moment de diensten gaan bekijken.
Door de volgende link in te voeren in uw
webbrowser gaat u direct naar deze website:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258Dorpskerk-Spankeren
Tip: sla deze website op bij uw favorieten.

ligt bij U opgeslagen.

Het nieuwe jaar, een nieuw gewaad
dat Gij vol liefde om ons slaat
om lichtend uit te dragen
totdat Gij aan de einder staat,
een mantel, opgerold, vergaat –
Wij tellen onze dagen.

Gij blijft dezelfde Heer, ik weet
dat Gij er zijt in lief en leed,

Bloemengroet
Eind december zijn er
bloemen gebracht bij de
heer en mevr. Aartsen
(i.p.v. familie Arends)
Op 3 januari gingen de
bloemen naar mevr.
Gerritsen-Berends (Eerbeek)
A.s. zondag zijn de bloemen bestemd voor de heer
en mevrouw Buijs die sinds kort lid zijn geworden
van onze gemeente.

wij gaan Uw zegen vragen.
Olieflappen met fotoshoot
Eens komt zoals geschreven staat
van mensenmaat en engelenmaat
Uw rijk van welbehagen.

Helaas, een goede traditie is opeens komen te
vervallen. Onze olieflappen werden niet gemaakt
omdat er 3 januari geen smulpapen in de kerk
waren. Ook de fotoshoot is niet doorgegaan: op 1 ½
meter een groep kerkgangers in beeld brengen is
bovendien ook best moeilijk! We schuiven allebei
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door naar betere tijden. Ik hoop natuurlijk vòòr
zondag 14 februari 😊
Onderstaand de foto van vorig jaar.

Post
Heel veel post bereikte “de Quikerie”. Dat is leuk
leesvoer in mijn vakantieweek. U krijgt ook warme
(kerst)groeten uit Urk, Velp, Veenendaal en
Asperen. Dat wil zeggen: meneer Kleefman, dhr. en
mevr. de Schipper, mevrouw Westerdijk en meneer
Griffioen dachten aan ons.

Goede voornemens
Via een laatste mail van het NBG (Nederlands Bijbel
Genootschap) werd mij nog een goed voornemen
aangereikt: meer bijbel lezen. Er werden zelfs fraaie
tips gegeven. Ik geef ze nu spontaan aan u door:
1. volg de bijbel (lees stuk voor stuk)
2. bijbels snacken (lees een stukje, gebruik een
podcast of een dagvers)
3. kleine/grote boodschap met Bijbelse boodschap
(benut de wc visite met een Bijbelse
scheurkalender)
4. maak een leesplan (of zoek een leesplan uit via
het NBG: er staan nu al 20 plannen voor u als
lezer op hun site klaar)
5. listen to the music (zoek Bijbelse liederen via
“You Tube”/internet en laat u inspireren)
6. lees de Bijbel in één jaar (met leesplan)
7. ga aan de studie (pak een studieboek met een
thema naar uw hart)

Niet alleen

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.

Klok luiden – teken van verbondenheid
Ook wij sloten ons aan bij de landelijke actie
klokluiden in plaats van vuurwerk met oud en nieuw
om 0.00 uur. Dit teken van verbondenheid deed in
Coronatijd al op een reeks woensdagavonden goed
en daarom pakten we de draad weer op. Dank aan
Jan Burgers en Ton Eikelboom die precies tussen
“oud en nieuw” in onze beide kerken de klok
luidden.

Preek: kort of lang
(voor u gelezen in Trouw)
“Sinds zo goed als alle kerkdiensten zich online
afspelen, is het een vraag die voorgangers
bezighoudt: hoe lang mag mijn preek duren?
De lengte van een preek is bepaald geen nieuw
onderwerp van discussie. Nederland kent een
eeuwenlange traditie van lange preken. Rond 1640
beklaagde Constantijn Huygens zich over weer eens
een veel te lange preek: “De twee uren die wy daer
genoodsaeckt hebben geweest te sitten hebben ons
so vermoeyt, soo van ernstigheid versadight, dat wy
met vreughd ontslagen werden, ende , uyt
aengeborene onstadigheid, naer wat nieus, naer de
straet, naer de locht joocken”. Al ruim vòòr deze
klacht werd tijdens het convent van Wezel in 1568
besloten dat preken niet te lang mochten duren om
hoorders niet te veel te belasten. Zij hadden 60
minuten als deadline!” Met dit in het achterhoofd
vraag ik u: welke lengte bevalt u? Is 2x kort devoot
mijmeren fijner dan 1x wat langer spreken? Hoe
kijkt u als online-kijker hier eigenlijk tegen aan? Ik
hoop dat u voor mij deze kleine nieuwjaars-enquête
wil beantwoorden: dominee@quik-verweij.nl
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Liturgische schikkingen
Het is iedere keer weer een genot om naar te kijken:
de symbolische schikkingen die gemaakt worden
door de bloemschikgroep bijvoorbeeld in de
Adventstijd. De mooie symboliek die achter elk
detail schuil gaat en die elke zondag in de Adventstijd weer aan ons werd uitgelegd. Dank aan Triny,
Bretta, Lidy, Roos, Gé en Dinie voor al hun
inspanningen.

Dankzij onze engelenwand word ik meteen gevoelig
voor engelennieuws. De laatste engel die ik zag,
paste helemaal in deze tijd: had u deze variant in
Trouw al gezien? Lang leve het mondkapje!
Ik vind de bewoners van ’s Heerenloo heel creatief:
chapeau.

Bethlehem
Recent was ik voor voorbesprekingen in de
Emmäuskerk. Prachtige bloemstukken stonden nog
te pronken in de kerk. En…ik mocht ook nog even
de grote kerststal bewonderen. Jezus lag nog in de
kribbe te kraaien. Leuk was ook onderstaande steen
bij het altaar: ja, onze katholieke broeders en zuster
boffen maar dat Bethlehem zo dichtbij is.
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Hartenwens voor kerk en wereld
De expo-wand met kleurrijke kerstengelen is
inmiddels leeggehaald: dat is echt een raar gezicht.
Daarom geef ik u op weg naar 14 februari - beter
bekend als Valentijnsdag – graag een nieuwe
creatieve opdracht. Wilt u op bijgesloten rode hart
(of via een eigen exemplaar) uw “hartenwens”
schrijven voor “kerk en wereld”? Ik zie ze graag
tegemoet in de kerk of bij de inmiddels bekende
inleveradressen te weten mevr. Braakman (LaagSoeren), Dinie Haandrikman (Dieren N.O) of Bretta
van Middelkoop (Spankeren). Het zou mooi zijn als
in mijn afscheidsviering de hele wand vol is.
Helpt u mee? Daar maakt u mij blij mee!
Ds. Quik

vandaag voor de kerk van morgen’. Aan deze actie
doen mee: de Dorpskerk Rheden, Eltheto in De
Steeg, de Nicolaaskerk in Ellecom, de Emmaüskerk
en de Ontmoetingskerk in Dieren, de Petruskerk in
Spankeren en de Boskapel in Laag-Soeren. Met uw
gift kunnen deze kerken geven en delen.

Kerkleden met een foto van de kerken aan de Veluwezoom

Digitale vleugel in de Petruskerk

Kerkbalans 2021 – ‘Geef vandaag voor de kerk
van morgen’
Halverwege de maand januari starten veel kerken
en parochies in Nederland met de ‘Actie
Kerkbalans’. Ook in onze regio worden leden van de
kerk via een persoonlijke brief aan huis of via e-mail
gevraagd om een jaarlijkse gift te doen. De kerk
levert een belangrijke bijdrage aan onze
samenleving en kan zonder de bijdragen van de
‘Actie Kerkbalans’ niet in stand gehouden worden.
Dankzij deze donaties kan de dominee/pastor een
luisterend oor zijn voor mensen die het moeilijk
hebben in deze Coronatijd of om andere redenen
een steuntje in de rug nodig hebben. Ook worden
hiermee jeugd- en jongerenactiviteiten, ouderenactiviteiten en allerlei andere evenementen en
activiteiten bekostigd die voor iedereen toegankelijk
zijn. Overige zaken die gerealiseerd worden van de
bijdragen van ‘Actie Kerkbalans’ zijn een Open Kerk
zowel op zondag als doordeweeks én het
onderhoud aan de (monumentale) kerkgebouwen.
Daarom is het motto van de Actie Kerkbalans ‘Geef

Vanmorgen is in de Petruskerk de lang verwachte
digitale vleugel geplaatst door de firma Oostendorp.
Deze vleugel (ja, want het is meer dan een piano) is
een hele mooie aanwinst. Samen met de stichting
Dorpskerk en met hulp van financiële bronnen,
waaronder het legaat van de heer Verweij, is het
mogelijk geworden om dit prachtige
muziekinstrument aan te schaffen. Er zitten diverse
pianoklanken in, maar ook hele andere geluiden
zoals orgels en zelf strijkers. Een korte demonstratie
door Ronald Brons deed ons versteld staan van de
mooie klanken. Op 24 januari zal de vleugel formeel
in gebruik worden genomen.
Met een hartelijke groet van de begeleidingsgroep
Bretta van Middelkoop-Slijkhuis, Ronald Brons, Jan
Burgers en Fred Haandrikman.

Pagina 4 van 6

De kerk is weer onder de pannen

Een rooskleurig 2021
Tijdens een wandeling door Dieren-Zuid en
omstreken genoot ik van het buiten. Het nieuwe
hek bij de hof te Dieren heb ik meteen bewonderd
en het stukje bos richting “Gelders Hof” deed me
weer denken aan de Nachtwake. Thee dronk ik bij
kunstenaar Rins de Vries op zijn nieuwe kamer.
We deden meteen zaken: een nieuwe cartoon werd
geboren. Het resultaat ziet u op de volgende pagina.

Wie de afgelopen dagen langs de kerk in Spankeren
is gereden zag dat de kerk in de steigers stond. Er
worden op dit moment veel werkzaamheden
uitgevoerd aan het dak. Het dak is gereinigd, de
pannen zijn verlegd en waar nodig vervangen door
nieuwe en er zijn dakhaken geplaatst zodat in de
toekomst (inspectie-)werkzaamheden op een veilige
manier kunnen worden uitgevoerd. Binnenkort
worden ook nog de dakgoten vervangen en dan zijn
we met de kerk weer helemaal onder de pannen.

Uw bijdrage aan de nieuwsbrief
De volgende editie van deze nieuwsbrief komt op
22 januari in uw elektronische brievenbus. Uw
inbreng is meer dan welkom; dan graag uw kopij
vóór woensdag 20 januari naar ds. Quik of Fred
Haandrikman mailen.
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Tot slot
Gisteren is een herinnering.
Vandaag is een geschenk.
Morgen is in Gods’ hand

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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