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Voelbaar als een windvlaag
Soms, zomaar onverwacht,
voel je een hand op je schouder,
zie je ogen vol begrip,
terwijl je net gedacht had
dat niemand je begreep.
Het is als een streepje zonlicht
achter een donkere wolk.
Het geeft een beetje hoop.
Het geeft een beetje houvast.
Iets van God lijkt het wel.
Tenminste, iets in die geest....
Soms, als alles tegenzit
en je niet weet wat je moet,
word je getroffen door iets
wat speciaal op jou lijkt te slaan:
een opmerking, een regel, een lied
waarmee je verder kunt.
Het wijst een weg
die je nog niet gezien had.
Het geeft een beetje houvast
Iets van God lijkt het wel.
Tenminste, iets in die geest....
Soms weet je het zeker:
dat is geen toeval meer.
Maar veel vaker twijfel je:
was dat God nou of niet?
Want God is zo ongrijpbaar.
Voelbaar als een windvlaag
die de wolken uiteen blaast
en je lucht en licht geeft.
Hij geeft een beetje houvast.
Soms, even, voel je het.
Dan merk je iets van zijn Geest....

Kerkdiensten komende twee weken
A.s. zondag 30 mei zal Ds. H. Boonen uit Dieren
voorgaan in de dienst. Het is dan de zondag van ‘Het
feest van de Drie-eenheid’ of ‘Trinitatis’.
Volgende week zondag 6 juni gaat Ds. J. Ek uit
Brummen voor in de Petruskerk.
Beide diensten beginnen om 10.00 uur en worden
ook digitaal uitgezonden vanuit de Petruskerk via
Kerkdienstgemist.nl.

Bezoekers weer welkom in de kerk
Het is weer verantwoord om met maximaal 30
mensen de kerkdiensten bij te wonen. Voor velen is
dat het een prachtig moment om elkaar als
gemeenteleden weer te zien en te spreken.
Natuurlijk zorgen we ervoor dat alles veilig gebeurt en
daarom mogen we ook nog niet zingen tijdens de
dienst, maar gelukkig hebben we elke zondag twee
wisselende voorzangers waar we heel blij mee zijn.
We zouden het fijn vinden als we ook u weer zouden
mogen ontmoeten in de kerk. U moet zich wel even
vooraf aanmelden. U kunt dat doen door te bellen
naar de fam. J. Burgers (0313-416504). Aanmelding
kan elke dag tussen 9.00 uur en 18.00 uur en bij
voorkeur uiterlijk tot 18:00 uur op de zaterdag vóór
de dienst. Wanneer u belt krijgt u direct te horen of er
plaats is of niet. Vaak blijkt er nog wel plaats te zijn.
Reserveringen kunnen ook worden gedaan door het
inspreken van de voicemail of het sturen van een
e-mail naar jcenhburgers@ziggo.nl.

Kerkdiensten on-line te volgen
Alle diensten kunnen live worden gevolgd op internet,
via de website www.kerkdienstgemist.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-DorpskerkSpankeren . U kunt ook op een later moment de
diensten terugkijken.

Greet Brokerhof-van der Waa
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Bloemengroet
Vorige week zijn de bloemen naar de families de
Vries te Dieren en Eikelenboom te Laag-Soeren
gegaan. Aanstaande zondag gaan de bloemen naar
mevr. J.S. Scherpenzeel-Anderson te Laag-Soeren.

Terugblik op Hemelvaart
Met Hemelvaart kon er gefietst worden langs de
kerken in de omgeving. Hieronder treft u twee stukjes
aan van mensen die hebben meegefietst.
Hemelvaart 2021 – om 8.30 uur op de fiets – de dauw
nog op het gras. Er werd gefietst langs 4 kerken en de
deelnemers verdiepten zich in het verhaal van
Hemelvaart. ‘Wat is de betekenis voor jou persoonlijk
in deze tijd?’. Hierbij sloot de preek van de zondag
ervoor aan – blijf niet achterom kijken; is nu – staar
niet omhoog, maar kijk vooruit en steek je handen uit
de mouwen.
Chris en Geertruida van Gulyk-Kuiper.

8.45 uur bij de kapel arriveerde was Jantine er al om
mij te verwelkomen met koffie en koek. Even later
kwamen ook mijn maatje voor deze morgen Kees
Oldenburg en een paar andere deelnemers. Jantine
las het hemelvaartverhaal voor uit een kinderbijbel en
we kregen voor onderweg de vraag mee wat
Hemelvaart / Hemelvaartsdag voor ons betekent.
Al pratende fietsen we naar de Ontmoetingskerk,
onze volgende halteplaats. Een van de andere
groepjes moest naar Spankeren, zo werden de
groepjes mooi coronaproof verdeeld. Bij de Ontmoetingskerk ontmoetten we deelnemers die we
nog niet hadden gesproken. Opnieuw met koffie en
een aantal verdiepingsvragen zoals ‘Wat doe jij met
het verhaal van Jezus in jouw leven?’ De vragen
boden stof voor zeker een uur gesprek of meer. Maar
na een kwartier moesten we verder, naar Ellecom.
Onderweg kwamen we weer andere deelnemers
tegen die ons enthousiast groetend passeerden op
weg naar een van de andere kerken. In de kerk in
Ellecom lag informatie over Hemelvaart in de kunst.
Daarna op weg naar onze laatste pleisterplaats: de
Petruskerk in Spankeren. Hier hadden Ariënne
Scholten en Brian Colen papier, verf en penselen klaar
staan en mochten we verbeelden wat Hemelvaart
voor ons betekent. Wat mij betreft een mooie en
zinvolle invulling van Hemelvaartsdag. Zeker het
herhalen waard!

Pinsteren een feest van Hoop
Het was weer een inspirerende dienst tijdens
Pinsterzondag waar ds. Boonen sprak over ´Het feest
van de Hoop´. Triny Vosseberg en Bretta van
Middelkoop hadden een hele mooie schikking
gemaakt met regenboogkleuren die Pinksteren heel
goed uitbeeldde. Voor degenen die de schikking nog
niet hadden gezien, hieronder nog even een foto.

In de zon bij de kerk te Laag/Soeren

Ds. Kees Bochanen geeft de volgende impressie:
Hemelvaartsdag vertrok ik om 7.00 uur op de fiets uit
Deventer. Om 9.00 uur werd ik bij de Boskapel in
Laag- Soeren verwacht. Toen ik na precies 30 km om
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De liturgische kleur met Pinksteren is rood.
Rood is de kleur van vuur, verwijzend naar de Heilige
Geest. Dit zie je aan het antependium op de
avondmaalstafel, aan de stola van de voorganger en
aan de bloemschikking. Ná Pinksteren tot aan het
eind van het kerkelijk jaar is de kleur weer groen. Dit
betekent dat de bloemen in het boeket alle kleuren
mogen hebben. De bloemschikking met Pinksteren
verbeeldt een feest van hoop. De groene boog staat
symbool voor de hoop; vol verwachting voor de
toekomst. Door de bloemen in regenboog kleuren
wordt Gods belofte zichtbaar, waarbij de bloem
Gloriosa de boog in vuur en vlam lijkt te zetten.
De aanwezigheid van de Heilige Geest is verbeeld met
de witte bloemen links, als een witte duif.
Pinksteren, een feest van hoop
‘Hoop’ is dat ding met veertjes,
Dat neerstrijkt in de ziel
Het zingt een liedje zonder woorden,
Maar stoppen doet het niet – en nooit.
Gedeelte uit het gedicht ‘Hope is the thing with
feathers’ door Emily Dickinson (Amerikaanse
dichteres)

Petrus in woord en beeld
‘Petrus’ is een kwartaalblad van de Protestantse Kerk
in Nederland. In het magazine leest u persoonlijke en
inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde en
over hoe samen kerk-zijn troost, steun en zin geeft.
Voor een gratis abonnement stuurt u een mailtje
naar: abonnement@petrusmagazine.nl

Op tv kunt u kijken naar ‘Petrus in het land’.
‘Petrus in het land’ portretteert Protestantse kerken
als vindplaatsen van geloof, hoop en liefde. Van grote
stadskerken tot kleine dorpsgemeenten. De KRONCRV maakt dit tv-programma met steun van de
Protestantse Kerk in Nederland.
Petrus in het land, elke zaterdag, wekelijks om 17.10
uur bij KRO-NCRV op NPO 2.

Hoe zit het met het beroepingswerk?
Regelmatig krijgen we als kerkenraad vragen wanneer
er een nieuwe predikant komt. Helaas is dit op korte
termijn nog niet mogelijk. De kerkrentmeesters en de
kerkenraad hebben gekeken naar wat financieel
haalbaar is. Als we kijken naar de jaarlijkse inkomsten
en uitgaven van onze gemeente, dan moeten we
concluderen dat we wat moeten gaan minderen,
omdat vooral de inkomsten teruglopen.
Er is een gesprek geweest met vertegenwoordigers
van het RCBB, een groep van deskundigen die
toestemming moeten geven om een predikant te
beroepen. Samen is de conclusie getrokken dat de
predikantsformatie in onze gemeente verlaagd moet
worden van 0,58 naar 0,4 Fte. We vinden dit best
jammer, maar financieel is er nu niet meer mogelijk.
Vaak wordt verwezen naar onze financiële reserves,
die best aanzienlijk zijn, maar helaas zijn die niet van
belang bij het wel of niet toestemming krijgen voor
het beroepen van een predikant. Alleen de jaarlijkse
inkomsten en uitgaven tellen mee.
We zijn wel blij dat we nu de formatie op 0,4 hebben
vastgesteld, want dat geeft tenminste duidelijkheid.

Daarnaast speelt er natuurlijk nog een heel belangrijk
ander iets en dat zijn de plannen om, op termijn,
samen te gaan met de Protestantse gemeente Dieren.
Op dit moment wordt er ‘achter de schermen’ heel
hard gewerkt door veel verschillende mensen.
De Stuurgroep Samen..Gaan, waarin vanuit onze
gemeente Jan Burgers en ondergetekende zitten,
komt maandelijks bij elkaar en de gesprekken
verlopen heel plezierig. Door de stuurgroep zijn er op
verschillende vlakken ‘werkgroepen’ gestart zoals
Pastoraat, Communicatie en Diaconaat. Diverse
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mensen uit onze gemeente leveren hier ook een
bijdrage aan. Ook de penningmeesters van beide
gemeentes hebben al goede gesprekken gehad.
In de werkgroepen wordt kennisgemaakt met de
betrokken mensen in beide gemeentes op dat vlak.
Er wordt veel kennis gedeeld over hoe men e.e.a. in
de eigen gemeente heeft opgezet en er worden
ideeën uitgewisseld over mogelijkheden tot
samenwerking. Opvallend is dat de gesprekken heel
open zijn en dat er mooie ideeën boven water komen.
Het zal zeker tot de herfst duren voordat we wat over
de inhoud kunnen publiceren. Belangrijk is nu dat we
elkaar leren kennen en kijken waar mogelijkheden
liggen voor een intensievere samenwerking die kan
uitmonden in een samengaan. We hebben als doel
gesteld dat we aan het eind van het jaar in
hoofdlijnen willen weten welke mogelijkheden er zijn
om samen te gaan met de PG Dieren en hoe die
nieuwe gemeente er dan (op termijn) uit zou moeten
gaan zien. Ook dan pas weten we wat de rol van de
predikanten en de kerkelijk werkers zal gaan worden
in de nieuwe gemeente en kunnen we een
profielschets gaan maken voor onze nieuw te
beroepen predikant. Nu al daarmee starten is niet
zinvol en handig.
Naast dit Samen..Gaan traject loopt er ook nog het
traject ‘Samen….Werken’. Dit is een overleg van de
Moderaminaleden van de vier PKN kerken in
Spankeren/Laag-Soeren, Dieren, Ellecom/De Steeg en
Rheden. Hierbij wordt gekeken op welke gebieden we
intensiever met elkaar kunnen gaan samenwerken.
Samengaan in één grote gemeente is daarbij niet het
doel, maar zou evt. op termijn ook mogelijk zijn.
Al met al gebeurt er dus heel veel op het kerkelijk vlak
al kunnen we nu nog niet alle details bespreken.

trakteren op mooie muzikale klanken. Om dat
orgelspel thuis te laten horen maken we gebruik van
een microfoon die aan het plafond van de kerkzaal
hangt. Nu er weer kerkgangers bij de dienst aanwezig
mogen zijn, merken we dat iedereen erg enthousiast
is en vaak (onbewust) hard aan het praten is. Helaas is
dat thuis ook heel goed te horen en kan dat geluid het
orgelspel overstemmen. Dat vinden we jammer en
daarom het vriendelijke verzoek om hiermee rekening
te houden en iets minder hard te praten. Juist de
ontmoeting met elkaar en elkaar weer even te
kunnen spreken vinden wij ook belangrijk dus praten
mag wel, maar graag iets zachter. Alvast bedankt.
Het Studioteam van Spankeren

Tot slot nog even dit
Waar je je als mens niet mee hoeft te bemoeien
dat is of gras en bomen nog wel groeien.
Net als eb en vloed:
dat komt heus wel goed.
Zit maar niet met zorgen die je enkel maar
vermoeien.
Hoe de sterren staan en hoe rivieren vloeien,
hoe de winden gaan en hoe vulkanen gloeien.
Echt geloof het maar,
’t zit goed in elkaar.

Namens de kerkenraad
Fred Haandrikman (voorzitter)

We zijn gestart met de uitzending
De mensen die in de kerk zaten bij de diensten van de
afgelopen zondagen zullen deze term bekend in de
oren klinken, want deze tekst verscheen op het
scherm voor de dienst. Elke zondag om ongeveer 10
minuten voor 10 start het Studioteam met de
uitzending, zodat de mensen thuis mee kunnen kijken
met de dienst. De organist laat zich dan van zijn beste
kant horen door de mensen in de kerk en thuis te

Wil je tóch wat doen, zaaien, planten, snoeien?
Zijn je vingers groen, wil je gieteren en sproeien?
Doe dan wat jij kan
in Gods grote plan,
in zijn visioen: de woestijn zal bloeien!
Uit de Bijbel naar Jesaja 35 vers 1.

Pagina 4 van 5

Rins de Vries maakte deze mooie, eigentijdse cartoon voor Pinksteren. Hartelijk dank Rins.
“Weet je, er moeten mensen zijn die bellenblazen en weten van geen tijd.
Die zich kinderlijk verbazen over iets wat barst van mooiigheid”.
Toon Hermans
Wilt u ook een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief? Een mooie gedachte delen of een bijzondere
gebeurtenis? U bent van harte welkom. Mail of bel ons maar (zie onderstaande gegevens).
Met een hartelijke groet,
Lidy te Hennepe
Tineke van Middelkoop
Fred Haandrikman
Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O
E-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl
Tel. 06-21595529

Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van nieuwsbrieven e.d. kunt u dit melden via e-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl
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