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‘Nieuwe dingen’ - voor u gelezen
Paus Franciscus deed een opmerkelijke uitspraak.
Deze staat al een paar maanden - dankzij een
coachingskalender (d.d. 28-12-2019) - op mijn bureau
als eyecatcher.

‘God is not afraid of new things’
(God is niet bang voor nieuwe dingen)
Dàt is goed om te onthouden, vooral als je gewend
bent aan een gang van zaken die zeker oud en
vertrouwd is.

Afscheid ds. Quik-Verweij 14 februari
A.s. zondag is het zover en zal onze predikante
afscheid nemen van onze gemeente. Wat is het
jammer dat we door alle Coronaregels zo beperkt
worden in wat we allemaal kunnen en mogen doen,
maar het is zo. Zelf heeft ze al diverse keren gezegd
dat ze dit als een ‘bonus bijeenkomst’ ziet, omdat ze
in februari 2019 al zo enorm heeft genoten van de
feestelijke dag die haar toen is aangeboden in
verband met haar 25 jarig ambtsjubileum.
Hoewel alle gemeenteleden al een extra nieuwsbrief
hebben ontvangen waarin het programma van die
dag is aangegeven, willen we toch graag nog even wat
dingen op een rijtje zetten, omdat er bij sommige
mensen wat verwarring is. Er zijn drie bijeenkomsten
gepland die dag en u mag zelf kiezen waar u bij
aanwezig wilt zijn. Geprobeerd is zoveel mogelijk
mensen de gelegenheid te geven om persoonlijk
afscheid te nemen, maar op een zodanige manier dat
we wel blijven voldoen aan de Corona veiligheidsmaatregelen.
1. Om 10.00 uur is er een kerkdienst in de
Petruskerk te Spankeren waarin ds. Quik voor het
laatst zal voorgaan als predikant in onze
gemeente. Hierin zullen geen toespraken e.d.
worden gehouden. Wel is er voor de aanwezigen

bij deze dienst gelegenheid om ds. Quik en haar
familie even kort te spreken (op gepaste afstand)
en persoonlijk afscheid te nemen.
2. Om 13.30 uur is er een afscheidsbijeenkomst ook
in de kerk. Dan zullen diverse sprekers haar
toespreken, al dan niet via een videofilmpje op
het beeldscherm in de kerk. Ook zullen we dan
nog meer leuke dingen doen of laten zien, maar
die kunnen we nu nog niet verklappen. Ook na
afloop van deze bijeenkomst kunnen de
aanwezigen persoonlijk afscheid nemen van
ds. Quik.
3. Om 15.30 uur is er een zgn. ‘doorlopende
afscheidsreceptie ’voor alle mensen die niet
aanwezig konden zijn bij de kerkdienst of de
afscheidsbijeenkomst. Om te voorkomen dat er
veel te veel mensen bij elkaar komen te staan in
de kerk moet u, als u hier bij wilt zijn, vooraf een
plaatsje reserveren en dan krijgt u ook een tijdstip
te horen op waarop u mag komen. Op deze
manier zorgen we ervoor dat de toeloop wordt
verspreid en blijft alles veilig verlopen.
Bij zowel de kerkdienst als de afscheidsbijeenkomst
kunnen helaas maar maximaal 30 mensen aanwezig
zijn. Daarom moet iedereen die daarbij aanwezig wil
zijn of de doorlopende afscheidsreceptie wil
bezoeken, zich vooraf aanmelden bij Jan Burgers
(0313-416504). Dat kan elke dag tussen 9.00 uur en
18.00 uur en uiterlijk tot en met zaterdagmorgen 13
februari. Reserveringen kunnen ook worden gedaan
door het inspreken van de voicemail of het sturen van
een e-mail naar (jcenhburgers@ziggo.nl).
In principe geldt: ‘wie het eerst komt, die het eerst
maalt’. Wees ook niet te bescheiden bij de
aanmelding want we hebben nog enkele plaatsen vrij!
Zowel de kerkdienst als de afscheidsbijeenkomst
zullen worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
(zie verderop). Heeft u problemen om dat te zien bel
dan even met Fred Haandrikman (06-21595529).
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Kerkdienst op zondag 21 februari

Symbolische schikking

Zondag 21 februari zal ds. Ronald Heins voorgaan in
de dienst te Spankeren. Jarenlang diende hij kerkelijk
Eerbeek. Inmiddels is hij als voorganger ook al een
behoorlijke tijd in Zutphen actief. Fijn dat we nu naar
hem mogen luisteren en kijken.

Het team achter de symbolische schikking pakt in de
Veertigdagentijd “de zeven werken van
barmhartigheid” op (zie: Mattheus 25). Zij volgt
daarmee de route van de PKN-site en Kerk in Aktie
‘Kids’. Wist u dat kunstenaar Pieter Brueghel de
Jonge (1564-1638) hier een mooi schilderij heeft
gemaakt: (42cm. x 58cm.)? Kunt u alle zeven
werken vinden?

Kerkdiensten on-line te volgen
Het is mogelijk om alle diensten en activiteiten
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 op de
website van kerkdienstgemist niet alle kerkdiensten
staan. Wilt u eerdere diensten terugzien, 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.

Bloemengroet
Op zondag 14 februari gaan de bloemen naar dhr.
Meijer (Spankeren) voor wie de maand februari
verbonden is met rouw om zijn vrouw.

Schilderij Pieter Breugel de Jonge 1564 - 1638

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.

Schaatsen
De IJsvereniging Laag-Soeren is volop bezig om de
ijsbaan klaar te maken voor gebruik. De afgelopen
dagen hebben veel vrijwilligers zich ingezet om een
mooie ijslaag te creëren. A.s. zaterdag willen ze de
baan vanaf 13.00 uur openstellen. Alles natuurlijk
Coronaproof. Dat betekent dat je alleen kunt
schaatsen als je vooraf reserveert. Ze zijn gebonden
aan maximaal 200 mensen per tijdslot.
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Schaatsen kan van 13.00 – 14.30 uur, 15.00-16.30
uur en van 18-20 uur. Wij wensen iedereen heel
veel ouderwets schaatsplezier in dit mooie dorp.

6. een verwendag voor moeders organiseren
7. project adopteren: bijv. ‘Colombia’.
Succes met kiezen; doe in ieder geval iets😊

Onze kerken in wintertooi

‘Veluwezoom Ski Arena’
Met al die sneeuw is de Veluwe omgetoverd tot een
prachtig skiparadijs. Op verschillende pistes kun je
terecht voor skiën en langlaufen. Winterplezier in
optima forma.

Diaconaat
Dankzij de werkgroep ‘Kerk in Aktie Dieren
Spankeren e.o.’. denken we weer meer na over
diaconaal handelen. Sommige gemeenten schuiven
het belang van ‘K.I.P’ naar voren: dat wil zeggen
‘Kerk In Praktijk’. Ja, diaconaat is een beweging van
dienen, delen, doen en doorgeven. Hoe? Hier een
paar tips voor u:
1. vakantiegeld delen
2. samen koken en eten
(tafelen tegen eenzaamheid)
3. omkeercollecte houden
(geld krijgen om te vermenigvuldigen)
4. opa/oma worden van een vluchteling
5. groene genade delen (maak een klimaat-actie)
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Schrijfacties Amnesty International februari

Deze maand gaan de brieven naar Turkije en
Bahrein. De brieven die u kunt sturen zijn als
bijlagen bij de mail van deze Nieuwsbrief gevoegd.
Doet u weer mee? Alleen samen kunnen we dit
onrecht bestrijden.
Schrijfactie Bahrein: laat oppositieleider onmiddellijk
vrij!
Hassan Mshaima zit sinds 2011 in de gevangenis. Hij
werd onder meer veroordeeld wegens het
‘opzetten van terroristische groeperingen om het
regime van de koning omver te werpen’. Maar het
enige wat hij gedaan had was het organiseren van
vreedzame demonstraties tegen de regering.

Schrijfactie Turkije: onderzoek martelpraktijken in
Turkse gevangenis!
Mehmet Siddik Mese zit in een Turkse gevangenis
op beschuldiging van fraude. Daar werd hij met
houten knuppels langdurig geslagen: op zijn
voetzolen, in zijn gezicht en op zijn lichaam. Hij
raakte hierdoor ernstig gewond, had pijn en was
duizelig. De gevangenisdokter concludeerde in zijn
rapport dat hij niet geslagen was. Hij werd wel naar
het gevangenishospitaal gebracht, maar de enige
behandeling daar bestond uit water en ijs. Amnesty
wil een einde maken aan deze praktijken en roept
de Turkse autoriteiten op deze zaak te
onderzoeken.

Het gaat erg slecht met Mshaimas gezondheid.
Het ministerie van Volksgezondheid beweert dat hij
toegang heeft tot alle medische zorg die hij nodig
heeft. Maar zijn laatste PET-scan (voor
kankerpatiënten) was meer dan een jaar geleden,
en hij heeft al meer dan 4 jaar geen diabetesspecialist meer gezien. Amnesty roept op de
gewetensgevangene Hassan Mshaima onmiddellijk
vrij te laten.
Help deze gevangenen door de brieven (zie bijlage)
te tekenen en op te sturen.

Jarig zijn in Coronatijd
Als je nu jarig bent in deze tijd dan mag er maar 1
persoon op bezoek komen. Dat is niet veel en
veroorzaakt een keuzeprobleem. Wytse Noordhof
(kunstenaar uit Dieren) overkwam dat ook en
maakte daar deze mooie prent voor, die we graag
met u delen. Wie nog meer van die mooie prenten
van zijn hand wil zien, dan kunt u terecht op:
www.graagapplaus.nl.
Wytse, alsnog van harte gefeliciteerd met jouw
verjaardag.
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Nieuwsbrieven

Al wandelend naar de supermarkt kwam ik een mini
‘verkeers’bordje tegen. Te midden van het witte
sneeuwdek leek dit gebod opeens overbodig. Het
zorgde bij mij voor een glimlach … en bij u?

Vorig jaar kreeg u de eerste nieuwsbrief rond 20
januari 2020. De tweede nieuwsbrief volgde 9
maart 2020 en daarna kwam er een reeks aan
nieuwsbrieven, tot en met Kerst toen nummer 43
verscheen. Dit snel opgezette fenomeen is haast
niet meer weg te denken: ik blijf in ieder geval graag
geabonneerd. En … weet u iemand die geen mail
en/of printer heeft, print deze dan even én geef
leuke post in haar/zijn brievenbus als warmhartige
geste. Alleen samen kunnen we gemeente zijn!

‘Afscheid nemen bestaat niet’
Marco Borsato zong het al jaren geleden. We namen
zijn levenslied mee in onze uitvoering ‘de Passie’ én
nu schuif ik het ook naar voren omdat mijn afscheid
nadert. Tegen u als kudde van Spankeren, LaagSoeren en Dieren Noord-Oost zeg ik gewoon:
‘goodbye’ of met een knipoog naar cartoonist Rins de
Vries nog iets sjieker: ‘Adieu’. Ja, graag tot ziens als
gastpredikant.

Tot slot
‘Afscheid nemen’ – voor u gelezen
‘Afscheid nemen is niet loslaten.
Het is louter een andere manier van vasthouden’

Chatpray
Soms krijg je bijzondere mail in je mailbox. Ik las
over een concurrent van WhatsApp. Deze heet
‘Chatpray’: naast ouderwets contact houden is er de
bid-functie! Dat kan solo voor iemand (en dat kan je
delen via een druk op de knop). En je kan digitaal
bidden als groep. Chatpray is gratis en beschikbaar
voor iPhones en Android-telefoons. Graag geef ik
dat aan u door: doe er uw voordeel mee.
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Ds. Quik bedankt voor al die mooie jaren

Cartoon van Rins de Vries

Met een zeer 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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