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Ook kunnen liederen worden voorgedragen. Het
belangrijkste is dat we zoveel mogelijk afstand
houden en we ons veilig gedragen. En daar werkt de
kerkenraad graag aan mee.

Liefste wens

Mijn liefste wens:

Kerkdiensten komende zondagen

opnieuw geloven in de mens

A.s. zondag zal onze eigen predikante ds. J.B. QuikVerweij voorgaan in de dienst te Spankeren. Tijdens
deze dienst zal afscheid worden genomen van Tom
van Ark, die sinds 2010 diaken en later ook scriba
van onze gemeente is geweest. Ook zal de nieuwe
vleugel tijdens deze dienst in gebruik worden
genomen. Op zondag 31 januari zal ds. Quik
voorgaan in een bijzondere dienst waarin de heilige
doop zal worden bediend aan Sophie Lukkassen.
Voor beide diensten geldt dat u niet aanwezig kunt
zijn, maar ze worden wel digitaal uitgezonden via
Kerkdienstgemist.nl.

niet altijd wijzen op zijn falen
maar duizend maal weer herhalen
dat hij een deel is van Gods’ plan:
daar wordt de wereld mooier van!
tekst: Inge Lievaart

Corona blijft ons bezighouden
Het is steeds weer spannend om te horen welke
maatregelen er nu weer worden genomen om het
vervelende Coviod-19 virus te bestrijden. Zoals het er
nu naar uitziet heeft het instellen van de avondklok
op dit moment niet zoveel gevolgen voor onze
gemeente. De diensten zijn de komende weken
allemaal overdag gepland en alle activiteiten die
normaal gesproken ’s avonds plaatsvinden, zijn allang
afgelast of worden digitaal gehouden (bijv.
vergaderingen). De kerkenraad heeft besloten om in
principe door te gaan met het beleid dat er bij de
kerkdiensten geen kerkgangers aanwezig mogen zijn.
Hoewel het ‘wettelijk’ gezien wel mag willen we zo
min mogelijk risico nemen. Alleen in uitzonderingsgevallen zullen er mensen bij de dienst aanwezig
mogen zijn (bijv. de doopouders bij de doopdienst).
Daarnaast zal de zang sterk beperkt worden. Dat
betekent dat maar enkele liederen met maximaal 2
mensen gezongen mogen worden tijdens de dienst.
Er zal meer gebruik worden gemaakt van filmpjes e.d.
en ook is het mogelijk dat alleen het orgel/piano de
liederen speelt en mensen thuis mee kunnen zingen
doordat er een ondertiteling in beeld komt.

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. Hierbij is het
goed om te weten dat op het eerste scherm met de
diensten van Spankeren niet alle kerkdiensten
staan. Wilt u eerdere diensten zien, klik dan op de
knop ‘Alle uitzendingen onderaan het scherm.
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.
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Bloemengroet
Op zondag 17 januari
kerkten we in de
Emmaüskerk die haar
eigen bloemenbeleid
heeft. Op zondag 24
januari gaan de
bloemen naar Tom van
Ark (Dieren) en
Gerdien Reinders te
Spankeren.

Hartenwens voor kerk en wereld

Doopdienst 31 januari
Op zondag 31 januari wordt Sophie Lukkassen
gedoopt. Haar moeder Marjolein woonde jaren in
Spankeren en heeft zelfs nog op onze kinderen
gepast. Nu wil ze als dankbare ouder bij het
doopvont staan. Als het lukt kunt u live aanwezig
zijn via de online viering.

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 van papier, stof of hout)
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 (Laag-Soeren), 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

Kerkbalans 2021 –
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

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.

Halverwege de maand januari starten veel kerken
en parochies in Nederland met de ‘Actie
Kerkbalans’. Ook in onze kerkgemeenschap worden
leden van de kerk via een persoonlijke brief met
flyer aan huis gevraagd om een jaarlijkse gift te
doen. Dit jaar is het motto van de Actie Kerkbalans
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Met het
oog op ons voortbestaan als vitale en aantrekkelijke
gemeente geldt deze kreet volop. De kerkenraad
maar vooral de kerkrentmeesters hopen dat u als
bezoekers of sympathisanten van de Petruskerk in
Spankeren en de Boskapel in Laag-Soeren een gulle
gift wil geven. Zonder uw bijdrage kan de kerk niet
geven en delen. Zonder uw bijdrage kan er ook
geen nieuwe predikant worden beroepen.

Pagina 2 van 6

Een berg met puzzeldozen is niet alleen leuk voor
Lucie maar ook voor u. Wie een puzzel over heeft,
kan haar en andere gemeenteleden weer
plezanten: doet u mee? Dan hebben we opeens een
officiële Petrus-Puzzel-Bank (=P.P.B.)!
Deze “P.P.B.” vraagt natuurlijk om één contactadres
en telefoonnummer: 06-53892819
(Harderwijkerweg 71 in Laag-Soeren).

De Paasverkoop is gestart
Kerkleden met een foto van de kerken aan de Veluwezoom

Sneeuw bracht een beetje vrolijkheid: de witte
wereld maakt de schepping opeens puur,
los van alle zorgen. Zelfs zondag de 17e op weg naar
de Emmaüskerk zag alles er nog mooi uit.
Een bekende witte kerk met inspirerende banier wil
ik u niet onthouden: geeft u ook voor de kerk van
morgen?

Soms verbaas je je helemaal. Dat gebeurde mij
afgelopen oktober toen de pepernoten al in de
aanbieding waren. En het gebeurde mij recent: in
januari mijmer ik nog volop over de man van Kerst
(=Jezus) en dan overrompelt de paaszoen en de
paashaas mij wel. Het assortiment is uitgebreid: dat
kunt u meteen ook zien.

“Blijf in mijn liefde”
Piekeren of puzzelen?
In deze Coronatijd leveren we heel wat vrijheid in.
Dat zorgt soms voor mentale stress. Wie gepieker
wil voorkomen geef ik graag een tip: ga lekker
ontspannen een uurtje (of wat) puzzelen! Via Gé
Eikelboom kunt u vrijblijvend een puzzel lenen.

De oecumenische viering van 17 januari cirkelde
rondom het thema “Blijf in mijn liefde”, een
zinsnede uit Johannes 15 waarin wijnstok, wijnrank
en goede vruchten een rol speelde. Dankzij Marjo
van der Veen konden we dit nog laten zien aan
de gemeente in de kerk en thuis. Haar schilderij
(waarmee Lucie Eikelboom in mijn opdracht
poseerde) is inmiddels verfraaid met kleine
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papieren druiven waarop de kerkgangers een
boodschap voor de oecumene hebben geschreven.
U snapt dat ik graag nog even aandacht vraag voor
deze plaatselijke kunst.

De hartelijke groeten van mevr. Vos
Recent bezocht ik mevrouw Vos in Intermezzo
(voorheen Gelders Hof). Haar groeten mocht ik
overbrengen, dus: tot ziens.

Dankzij de hartenactie zie ik overal hartjes, zelfs in
mijn eigen straat. De jonge buurkinderen hebben in
Coronatijd goed hun best gedaan met dit kingsize
hart! Toch goed dat ik soms een ommetje maak.

Digitale vleugel in de Petruskerk
Op zondag 24 januari wordt de nieuwe vleugel
ingewijd. Dat gebeurt niet met rituelen maar met
gewoon muzikaal handwerk van onze organisten die
ook vaardig zijn achter een piano. Dat we twee
getalenteerde musici in huis hebben mag best wel
eens gezegd worden. Als we weer live samen
kunnen zingen, zal deze vleugel zeker als aanwinst
worden ervaren. De valse tonen zijn immers met dit
nieuwe exemplaar verdwenen.

Keigoed
In mijn zaterdagkrant “Trouw” stond een nieuwe
corona-aktie: We gaan nu niet meer op berenjacht
maar op zoek naar stenen. Heel veel thuisblijvers
beschilderen nu saaie stenen en maken er mooie
kunstwerkjes van. En na een stevig laklaag of vernis
verdwijnt zo’n steen in het groen buiten. Wie
zichzelf lucht of wandelt kan opeens iets moois
vinden. Bijna ga ik u oproepen om ook mee te doen.
Tja, levert u eerst maar uw hartenwens in. Daar ben
ik blijer mee.
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Daarnaast is er ook uitgebreid gesproken over het
afscheid van ds. Quik en de acties m.b.t. de
(tijdelijke) opvolging. Ook hierover later meer.
De Voorbereidingscommissie is volop bezig met dit
afscheid dat op 14 februari zal plaatsvinden. In een
extra nieuwsbrief, die volgende week verschijnt,
kunt u meer lezen over dit afscheid.

Praten met de benen
Zo nu een dan mag ik een pastoraal ommetje
maken. Dit praten met de benen bevalt goed.
Zeker op een milde winterse dag is het prima buiten
toeven. Dat is meteen ook gezond voor een
dominee die veel zit. Een wandeling maakt
trouwens makkelijk “de tong” los. Mijn gesprekspartner heeft net als ik genoten. U ziet het silhouet
op de foto! Wie denkt dat (=praten met de benen)
wil ik ook, moet mij maar bellen.
Vergaderen vanuit huis heeft voordeel als het
regent of koud is. We waren als kerkenraad allemaal
present op 19-12-21 en zwaaiden online
scriba/diaken Tom van Ark uit. Hij rond zijn ambt op
zondag 24-1-21 af. Kijkt u ook naar de viering?

Vanuit de kerkenraad
Tijdens deze kerkenraadsvergadering waren ook de
leden van de Klankbordgroep ‘Samen …. Gaan’
aanwezig. Er werd verslag uitgebracht van de
ontmoeting met de vertegenwoordigers van de
moderamina van de vier gemeentes Spankeren ..,
Dieren, Ellecom/de Steeg en Rheden. Het waren
goede gesprekken en er zijn heldere
vervolgafspraken gemaakt. Binnenkort zult u
hierover verder worden geïnformeerd.

Uw bijdrage aan de nieuwsbrief
De volgende editie van deze nieuwsbrief komt op
05 februari in uw elektronische brievenbus. Uw
inbreng is meer dan welkom; dan wel graag uw
kopij vóór woensdag 03 februari naar ds. Quik of
Fred Haandrikman mailen.
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Aftellen
Opeens dringt het door: veel zaken doe ik nu voor
de laatste keer als uw herderin en dat maakt best
een beetje weemoedig. Toch heb ik vertrouwen in
de toekomst. Want “God is getrouw, Zijn plannen
falen niet”. Elke kerkgemeenschap mag daar op
bouwen en vertrouwen. Boven de Duitse versie van
lied 304 (Liedboek voor de kerken; 1973) staat: “Er
wird es tun, der fromme, treue Gott”. Dat laat mij
meteen hardop denken: ja, God doet het én wij zijn
“Zijn handen en voeten”. Doet u mee, ook in de
vacaturetijd? Dat is van wezenlijk belang voor uw
kerkenraad.

Tot slot (auteur: Anne Frank)
Wat geweldig dat niemand
ook maar één moment
hoeft te wachten met
het verbeteren van de wereld.

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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