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Zo zingt mijn ziel
(Aan het einde van mijn kracht)

Heer, ik ben zo moe.
De wereld draait maar door.
Kom toch naar mij toe.
Geef mij nieuwe hoop.
Aan het einde van mijn kracht,
U draagt mij.
Als ik geen lied vinden kan,
U draagt mij.
En als ik vergeefs naar woorden zoek,
geeft U mij opnieuw een lied.
Heer, ik zing voor U.
Zo zingt mijn ziel,
zo zingt mijn ziel,
hoe groot Uw liefde is,
hoe groot Uw liefde is.
Zo zingt mijn ziel.
Heer, mijn hart voelt zwaar.
Wat heeft het nog voor zin?
Maak uw woorden waar.
Geef een nieuw begin.
Als ik niet meer vechten kan,
U draagt mij.
Als het leven bijt en brandt,
U draagt mij.
En als voor u zingen zinloos lijkt,
geeft U mij opnieuw een lied.
Heer, ik zing voor U.

Zo zingt mijn ziel,
zo zingt mijn ziel,
hoe groot Uw liefde is,
hoe groot Uw liefde is.
Zo zingt mijn ziel.
Dan zingt mijn ziel tot U, O, Heer, mijn God.
Hoe groot zijt Gij. Hoe groot zijt Gij.
De EO en de Protestantse Kerk in Nederland hebben
een nieuw ‘Lied van eenheid’ uitgebracht, onder de
titel ‘Zo zingt mijn ziel (Aan het einde van mijn
kracht)’. In deze onrustige tijden kwamen meer dan
twintig verschillende kerken samen met zangers uit
tientallen plaatselijke gemeenten om het nieuw
vertaalde en samengestelde lied te zingen.
In de basis is het lied opgebouwd uit drie
verschillende bestaande liederen. Het begint klein
met het lied ‘Even when it hurts’, waarin je de pijn
van deze tijd voelt en op de achtergrond de onrust
van het vuur. Vuur heeft twee kanten en welke kant
het opgaat is nog niet bekend. Daarna volgt de bridge
van ‘Behold’: het vuur gaat branden, de dynamiek
neemt toe. Tot slot volgt twee keer het refrein van
het bekende lied ‘How great Thou art’.
Tekstdichter Roeland Smith zorgde voor een nieuwe
Nederlandse vertaling.
U kunt het lied beluisteren via deze link:
https://youtu.be/Tgl3r-gdF5U

Zo zingt mijn ziel,
zo zingt mijn ziel,
hoe groot Uw liefde is,
hoe groot Uw liefde is.
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Corona regels verder versoepeld
De Corona richtlijnen van de overheid en de landelijke
PKN zijn weer wat versoepeld. Vanaf afgelopen
zondag mogen er weer maximaal 59 mensen de
kerkdiensten in de Petruskerk bijwonen en mag er
ook weer beperkt worden meegezongen door de
aanwezigen . Voor velen was het afgelopen zondag
een prachtig moment om samen weer het slotlied te
kunnen zingen. Stapje voor stapje wordt alles weer
‘normaal’ en eerlijk gezegd we zijn er aan toe.
U bent dus ook weer van harte welkom en we zouden
het fijn vinden als we weer veel oude bekende
gezichten zouden mogen zien in de kerkdienst.
U moet zich nog wel even vooraf aanmelden. U kunt
dat doen door te bellen naar de fam. J. Burgers (0313416504). 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.
Het geheim van het lied is de vibratie in de stem van
de zanger, en de trilling in het hart van de luisteraar.
Kahlil Gibran

ook digitaal uitgezonden vanuit resp. de Petruskerk
en de Ontmoetingskerk via Kerkdienstgemist.nl.

Kerkdiensten on-line te volgen
Al onze diensten kunnen live worden gevolgd op
internet, via de website www.kerkdienstgemist.nl
Voor Spankeren:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-DorpskerkSpankeren .
Voor Dieren:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285Protestantse-gemeente-te-Dieren.
U kunt ook op een later moment de diensten
terugkijken.

Bloemengroet
Vorige week zijn de bloemen naar mevr. Thea
Henny-Keuper in Spankeren gegaan. Aanstaande
zondag gaan de bloemen naar mevr. Gerritsen in
Dieren N-O.

Kerkdiensten komende twee weken
A.s. zondag 13 juni zal Ds. Dik Bos uit Doetinchem
voorgaan in de dienst. Vooraf graag aanmelden bij de
fam. Burgers.
Volgende week zondag 20 juni is er geen dienst in
onze kerken, maar kunt u naar de Ontmoetingskerk
gaan waar een aangepaste ‘theaterdienst’ zal worden
gehouden. Degenen die vorige jaren daarbij aanwezig
zijn geweest, weten dat dat altijd heel bijzondere
diensten zijn, waar jongeren in korte tijd een mooie
dienst/musical in elkaar zetten. Ongeveer tien
jongeren hebben deze keer de kerknieuwsshow
bedacht, op een manier zoals zij de kerkdienst graag
zien. Anders dan anders, maar zeker niet minder
waardevol. Dus schakel in voor de kerknieuwsshow en
houd je mobiel of tablet bij de hand. Wilt u aanwezig
zijn dan moet u zich vooraf aanmelden bij de
Protestantse gemeente Dieren. Dit kan via de website
www.pkndieren.nl. Mocht het niet lukken via de
computer dan kunt u zich telefonisch opgeven op
donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur; vrijdag- en
zaterdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur.
Het telefoonnummer is: 06 – 573 851 98.
Beide diensten beginnen om 10.00 uur en worden
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kunnen komen die daar dan afscheid van hem
kunnen nemen. Zo wordt e.e.a. wat beter verspreid.
Vanaf 14.10 uur doet hij onze Petruskerk in
Spankeren aan, waar in drie keer tien minuten onze
gemeente hem zal bedanken, het Kerkkoor van de
PG Dieren enkele liederen zal zingen en een kort
optreden zal zijn van de Dierense organisten Hans
en Marieke Schimmel.
Deze bijeenkomst zullen we uitzenden via
Kerkdienstgemist/Spankeren. U kunt er ook zelf bij
aanwezig zijn, maar reserveer dan voor de
zekerheid wel even een plaatsje bij de fam. Burgers
(adres zie hierboven).

Afscheid ds. C. Bochanen

Belijdenis Ruben Quik

Op zondag 13 juni neemt ds. Kees Bochanen
afscheid als predikant van de Protestantse
gemeente Dieren en gaat hij met emeritaat.
Sinds 1997 mocht hij actief zijn in deze gemeente en
in al die jaren heeft hij laten zien dat hij een zeer
geschikt persoon is voor deze functie. Op heel veel
fronten hebben we als Hervormde Gemeente
Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O met hem
mogen samenwerken. Heel veel keren hebben we
een beroep op hem mogen doen om voor te gaan in
onze diensten of onze predikant te vervangen bij
vakanties e.d. Zijn organisatietalent, precisie,
moderne kijk op de wereld en zeker niet te vergeten
zijn humor, werden door velen erg gewaardeerd.
Zijn diaconale hart is alom geprezen en met veel
plezier denken we terug aan al zijn inspanningen
voor bijv. het werk van Kerk In Actie en zijn actieve
rol in de gezamenlijke werkgroep.
Wij willen hem dan ook heel hartelijk danken voor
alles wat hij heeft gedaan in die afgelopen jaren en
wensen hem en zijn vrouw Ingrid nog vele
gezegende jaren toe.
Omdat de Corona regels een afscheid met veel
mensen daarbij, nog niet toe staat is ervoor gekozen
dat hij op zondag 13 juni ‘s morgens afscheid neemt
in de Ontmoetingskerk en dat daarbij met name
genodigden aanwezig zullen zijn.
’s Middags heeft de organisatie een rondrit voor
hem georganiseerd langs verschillende bekende
locaties in Dieren en Spankeren, waar mensen

Op zondag 27 juni zal Ruben Quik belijdenis gaan
doen in de Ontmoetingskerk te Dieren. Aanvang
dienst 10.00 uur. Samen met Daniël Kruk heeft hij
een ‘belijdenis catechese’ gevolgd bij ds. Frans Ort
en nu is het moment aangebroken om ‘ja’ te
zeggen. Dat is natuurlijk een bijzonder moment,
want zo vaak komt het niet meer voor dat iemand
van onze gemeente belijdenis wil doen.
Omdat de belijdenis catechese een gezamenlijke
activiteit is van onze gemeente en die van de PG
Dieren, hebben we besloten om die zondag de
deuren van onze kerk te Spankeren gesloten te
houden en iedereen op te roepen om naar de dienst
in de Ontmoetingskerk te gaan. Om te benadrukken
dat het een gezamenlijke dienst is zal Fred
Haandrikman daar de rol van dienstdoende
ouderling vervullen. Ook als we kijken naar alle
activiteiten die er momenteel worden uitgevoerd op
het gebied van Samen..Gaan is dit natuurlijk ook
een prachtige gelegenheid om samen op te trekken.
Als u aanwezig wilt zijn bij die dienst dan moet u
zich vooraf aanmelden bij de Protestantse
gemeente Dieren. Dit kan via de website
www.pkndieren.nl. Mocht het niet lukken via de
computer dan kan men zich telefonisch opgeven op
donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur; vrijdag- en
zaterdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur.
Het telefoonnummer is: 06 – 573 851 98.
En mocht ook dat problemen geven dan zal Jan
Burgers (0313-416504) graag bereid zijn om u
verder te helpen.

Steek eens vaker een kaars aan
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Colombia: bescherm milieuactivisten

Het aansteken van een kaars is een moment voor
persoonlijke bezinning en gebed. We staan stil bij dit
afgelopen jaar wat verdriet, eenzaamheid , verlies en
onzekerheid voor veel mensen betekende. Het is fijn
dat alles weer langzaam zijn weg gaat vinden en we
elkaar weer in de kerk mogen ontmoeten. Bij
binnenkomst in de kerk te Spankeren staat aan de
rechterkant een standaard als een drager van licht,
waar u een waxinelichtje aan kunt steken. U wordt
van harte uitgenodigd om dit regelmatig te doen.

María, Jani, Joel en Danelly zijn mensenrechtenverdedigers uit Colombia. Samen met inheemse en
boerengemeenschappen komen ze op voor het
milieu en de natuurlijke hulpbronnen in hun land.
Vanwege hun werk worden ze vervolgd en bedreigd
en lopen ze iedere dag het risico om vermoord te
worden. Het Colombiaanse Congres moet daarom
de Commissie ter Controle van Garanties in het
leven roepen. Die moet ervoor zorgen dat
milieuactivisten en mensenrechten-verdedigers als
María, Jani, Joel en Danelly worden beschermd.

Iran, laat Jamshid Sharmahd onmiddellijk vrij

Desmond Tutu: Hoop is in staat zijn te zien dat er
licht is ondanks alle duisternis.

Schrijfacties Amnesty International juni
Deze maand gaan de brieven naar Colombia en Iran.
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.

De Iraanse autoriteiten houden de Iraans-Duitse
Jamshid Sharmahd (66) al 8 maanden vast op een
onbekende plek, zonder toegang tot een advocaat.
Hij krijgt geen eerlijk proces en mogelijk niet de
medische zorg die hij nodig heeft voor zijn diabetes
en hartproblemen. Mocht hij corona krijgen, dan
zou hij ernstig ziek kunnen worden en zelfs komen
te overlijden. Amnesty beschouwt Sharmahd als
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gewetensgevangene en roept de Iraanse
autoriteiten op hem onmiddellijk vrij te laten.

Rheden wil kerken behouden, ook zonder
gelovigen
“In de gemeente Rheden staan veel prachtige kerken.
Hoe kunnen ze behouden blijven, nu het kerkvolk
vergrijst en kleiner wordt? De gemeente wil de
mogelijkheden inventariseren.”
Bovenstaand bericht stond in de Gelderlander van 28
mei jl. Onze kerkenraad vindt het een positieve
ontwikkeling dat de burgerlijke gemeente Rheden
onderzoek doet naar de instandhouding van de
diverse kerkgebouwen en, samen met de eigenaren
en gebruikers, een kerkenvisie wil gaan opstellen.
Onze kerkenraad, de Stichting Dorpskerk Spankeren
en de Jut van Breukelerwaard Stichting werken hier
graag aan mee.
In Nederland worden steeds meer kerken aan de
eredienst onttrokken of hebben eigenaren moeite
met de instandhouding van het gebouw. Er zijn veel
vragen over hoe in de toekomst met onze
kerkgebouwen om te gaan en het vraagt om
maatwerk om die vragen te beantwoorden. Het
opstellen van een kerkenvisie wordt financieel
mogelijk gemaakt door een subsidieregeling van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Ieder gebouw krijgt een eigen paspoort met daarin de
gegevens van het gebouw zoals de grootte, een
beknopte historie, het gebruik, de bestemming en de
kansen en bedreigingen voor het gebouw. Belangrijk
is ook dat daarover met de eigenaren en andere
betrokkenen in gesprek gegaan wordt. Op basis
daarvan kan bekeken worden waar in de toekomst
problemen zijn of dreigen, en waar kansen liggen.

Ds. Anne van der Meiden

Middaggebed
Vrijdag 18 juni om 15.00 uur wordt er een
middaggebed gehouden in de tuin, buiten, bij de
Boskapel in Laag-Soeren, geïnspireerd op de vieringen
in Taizé. Ver uit elkaar, maar toch samen vieren. Kom
je ook? Meer informatie bij: Ariënne Scholten
(a.scholten@xs4all.nl) 0313-450007

Feest op de Houtwal in Brummen
De vlag hangt uit in Brummen bij de familie Quik want
Tobias is geslaagd voor zijn HAVO examen met mooie
cijfers. Via deze weg willen wij onze enthousiaste
medewerker van het Studioteam natuurlijk ook van
harte feliciteren met deze mijlpaal. Het harde werken
is beloond. Daarnaast gaan onze felicitaties natuurlijk
ook naar alle andere kinderen die al geslaagd zijn en
wensen we hen die nog wachten op de uitslag heel
veel sterkte toe.

Ds. Anne van der Meiden 1929-2021
Op donderdag 3 juni overleed Anne van der Meiden
op 91-jarige leeftijd. Hij was publiek theoloog, ging
voor tijdens de kerkelijke huwelijken van leden van
het koninklijk huis en was jarenlang bezig om de bijbel
in het Twents te vertalen. Een uitspraak van hem in
2004 ‘Ik zou het leuk vinden om ook lid te worden van
de rooms-katholieke kerk. Wat mij betreft moeten we
veel meer lid worden van elkaars kerken. Het kan niet
meer zonder de katholieken. Het kan niet meer
zonder het vrijdenkende deel van het jodendom. En
zonder, laten we zeggen het liberale gedeelte van de
islam’.
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Om Licht en Liefde
Steek een kaars aan in het duister,
Laat het licht toe in je hart.
Maak je handen niet tot vuisten,
Streel maar zacht wat is verhard.
Steek een kaars aan in het duister,
En zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister,
Naar de mens die naast je staat.
Steek een kaars aan in het duister,
Eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst,
Laat waar jij bent vrede zijn.
Fijn weekend allemaal

Hein Stufkens (uit: Vrede voor jou - gedichten 1997)

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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