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Een goede start vraagt eerst om stilstaan,
open handen
God, altijd opnieuw gebeurt het
dat mensen elkaars taal verstaan
als gij uw Geest over hen uitstort.
Zend hem neer over ons,
Uw kerk in deze dagen,
en vul onze machteloze woorden
met zijn kracht.
Leg in onze mond de nieuwe taal,
dat de wereld zich herkent
in onze woorden,
dat alle mensen vandaag
uw bevrijdende boodschap vernemen
in hun eigen taal.
Amen.

Iedereen is welkom in de kerk

F.Cromphout uit ´Een tijd van spreken´

Kerkdiensten komende twee weken
A.s. zondag 5 september gaat om 10.00 uur onze
oud-predikante ds. J.B. Quik-Verweij voor in de
eredienst te Spankeren. In deze dienst zal het Heilig
Avondmaal worden gevierd. Brood en wijn wordt u
op uw stoel aangereikt door predikant en diaken.
Ook als kijker thuis kunt u natuurlijk brood en wijn of
druivensap klaarzetten en op deze manier nog meer
betrokken zijn bij deze dienst. Na afloop van deze
dienst zullen we samen (coronaproof) koffiedrinken
op het grasveld achter de Kerkhorst.
Op 12 september gaat mevr. W. Hagedoorn-Roordink
voor in onze Startdienst in de Petruskerk. We zullen
dan stilstaan bij de start van het nieuwe seizoen. De
landelijke Protestantse kerk heeft voor het komende
jaar het thema ‘Van U is de toekomst’ voorgesteld en
dat spreekt ons aan. Want dit thema sluit mooi aan
bij onze toekomstplannen die we aan het maken zijn
samen met onze buurgemeente Dieren. Het thema
voor deze startdienst is ‘Uw Koninkrijk kome’ dat
aansluit bij het jaarthema.

Weet dat iedereen weer van harte wordt uitgenodigd
om aanwezig te zijn bij de vieringen in de kerk.
Het is nog wel steeds belangrijk dat we de 1,5 meter
afstand behouden. Juist bij het binnenkomen in de
kerk en bij het weggaan kunnen we de 1,5 m afstand
niet altijd waarmaken, daarom vragen wij u dringend
om op die momenten nog steeds even uw
mondkapje te gebruiken. Eenmaal op uw zitplek mag
hij weer af.
Aanmelden voor de dienst is niet nodig, maar bij
binnenkomst ligt er wel een lijst met namen waar u
achter uw naam een kruisje kunt zetten zodat we
weten wie er allemaal geweest zijn voor het geval er
toch iets gebeurt.

Kerkdiensten online te volgen
Al onze diensten kunnen live worden gevolgd op
internet via de website www.kerkdienstgemist.nl
Voor Spankeren:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258Dorpskerk-Spankeren .
Voor Dieren:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285Protestantse-gemeente-te-Dieren.
U kunt ook op een later moment de diensten
terugkijken of een opname downloaden.
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Bloemengroet

Om alvast te reserveren

Afgelopen week zijn de bloemen naar de heer en
mevrouw Topelberg te Laag-Soeren gegaan.
Aanstaande zondag gaan de bloemen naar de
heer en mevrouw van Eijbergen in Laag-Soeren.

Op vrijdag 22 oktober wordt er door de werkgroep
Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o. een maaltijd
georganiseerd in het kader van Wereldvoedseldag.
In de volgende nieuwsbrief volgt hierover meer
informatie, maar zet de datum vast in uw agenda.

Uitnodiging voor Startmiddag op 11 september

Colombia project van werkgroep Kerk in Actie
De werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o.
wil u graag informeren over het werk van de
organisatie FPT( Fundación Pequeño Trabajador) in
Colombia. Via Kerk in Actie ondersteunen onze
kerken op dit moment deze organisatie. Deze
stichting steunt (werkende) kinderen die opgroeien
in een gewelddadige wijk in Bogotá.

Eliana, moeder van twee dochters, en haar man
Freddy verloren beiden hun baan door de
coronacrisis. “De crisis is een enorme uitdaging.
Daarom zijn we op zoek gegaan naar een manier om
de moed erin te houden. We besloten om thuis een
moestuin aan te leggen, omdat de meisjes dit bij FPT
(red: partnerorganisatie die onderwijs en educatieve
activiteiten aanbiedt voor kwetsbare kinderen)
geleerd hebben. We hebben wortels, aardappelen,
uien en sla geplant. Het is een van de goede dingen
die deze situatie met zich meebrengt. Ook is het
positief dat María en Sarita nu meer tijd kunnen
doorbrengen met hun vader, die als
vrachtwagenchauffeur vaak ver van huis is.”
Op zondag 5 september zal er weer in onze kerk
worden gecollecteerd voor dit mooie doel.

Op zaterdag 11 september willen we stilstaan bij de
start van ons nieuwe kerkelijke seizoen. De vakanties
zijn voor velen weer voorbij en we hopen van harte
dat de komende maanden de Corona perikelen ook
minder zullen gaan worden.
Tijd om weer eens gezellig bij elkaar te komen en
daarom nodigen wij u allemaal van harte uit om op
11 september aanwezig te zijn bij de Startmiddag in
en om de Kerkhorst. Natuurlijk houden we de
Corona maatregelen in acht en gelukkig is de
Kerkhorst net voorzien van een nieuwe
luchtverversingsinstallatie, waardoor de kans op
besmetting ook weer fors omlaag is gebracht.
Alle gemeenteleden en vrijwilligers zijn van harte
welkom vanaf 14.00 uur. We gaan een leuke en
misschien ook wel leerzame middag houden, waar
we vooral ruimte willen bieden om elkaar weer te
ontmoeten na al die maanden van grote afstand.
Omdat het dan ook Monumenten-weekend is, is er
een leuke fietstocht door Spankeren uitgezet langs
de vele (monumentale) boerderijen. Ook kan de
expositie in de Petruskerk worden bezocht. Voor
degene die niet zo goed kunnen fietsen worden er
auto’s ingezet om langs de monumenten te gaan.
Wilt u liever in de Kerkhorst blijven met een lekker
drankje en een goed gesprek, dan kan dat ook.
Iedereen kan dus meedoen.
Daarnaast gaan we nog andere leuke dingen doen en
gaan we de middag om 17.00 uur afsluiten met een
smakelijke gezamenlijke barbecue buiten en binnen
de Kerkhorst.
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We hopen van harte dat heel veel mensen zich
hiervoor zullen aanmelden. De middag is gratis, maar
u bent natuurlijk altijd vrij om een gift in een mandje
te geven als u dat wilt.

In het Nederlands weergegeven als de 'dag van de
bazuin', hoewel de bazuin een ander instrument is
dan de sjofar.

Omdat we veel dingen moeten inkopen is het
belangrijk dat u zich van te voren aanmeldt. We
kunnen dan de juiste hoeveelheden doorgeven aan
de slager e.d. Ook willen we graag weten of u
vegetarisch bent of dat we rekening moeten houden
met speciale diëten.
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen
naar pkn.spankeren@ziggo.nl of te bellen naar
Janneken Kaal 0313-421264.
Graag z.s.m. opgeven, bij voorkeur vóór woensdag
8 september. Mocht dat niet lukken dan is dat nog
geen probleem, maar probeer het zo snel mogelijk.
Mocht u alleen het middagprogramma willen
bijwonen of alleen bij de barbecue willen zijn, dan
kan dat ook. Ook is het mogelijk dat u thuis wordt
opgehaald als u moeilijk zelf naar de Kerkhorst kunt
komen. Geef dit dan even door bij de aanmelding.
We vinden het belangrijk dat iedereen die op een of
andere manier met onze gemeente te maken heeft
zich welkom voelt om te komen. Daarom is deze
uitnodiging niet alleen bedoeld voor gemeenteleden
en vrijwilligers in de onze gemeente, maar worden
ook de leden van de Stichting ‘Dorpskerk Spankeren’,
stichting ‘Jut van Breukelerwaard’ en stichting ‘de
Kerkhorst’ van harte uitgenodigd om mee te doen,
want alleen samen kunnen we kerk zijn. Vergeet niet
om op 11 september uw fiets mee te nemen (is ook
veel handiger als u nog een drankje wilt drinken).

Rosj Hasjana het Joods Nieuwjaar
Van 6-8 september a.s. wordt Rosj Hasjana, het
Joods Nieuwjaar, gevierd. Ook in de Sjoel van de
LJGG ( Liberaal Joodse Gemeente Gelderland) in
Dieren wordt dit gevierd.
Er zijn vele Joodse feest- en gedenkdagen:
Rosj Hasjana is het Joodse Nieuwjaar. De dag waarop
Rosj Hasjana valt, heet ook Jom Hasjofar, letterlijk de
'dag van de sjofar', een instrument gemaakt van een
ramshoorn.

De term Rosj Hasjana wordt pas gebruikt in Ezechiël
40:1. Het valt op de eerste twee dagen van de eerste
maand van de joodse kalender.
De dienst in de synagoge op Rosj Hasjana is zeer lang,
gemiddeld 4,5 uur. De synagoge is in het wit
aangekleed. Voor de ark, waarin de thorarollen zijn
opgeborgen, hangt een wit gordijn. Het wit is
symbool voor de volledige overgave aan God.
Diverse gebeden op deze dienst zijn speciaal voor
Rosj Hasjana. Op Rosj Hasjana en Jom Kipoer wordt
in de synagoge liturgie onder andere het Avinoe
Malkenoe toegevoegd, een indringend gebed om
vergeving van begane fouten. De Thorateksten die
gelezen worden gaan in op het ingrijpen van God in
het leven van mensen, zoals de ingrepen die God
deed in het leven van aartsvader Abraham.
Als symbool voor een goed jaar worden zoete dingen
gegeten. Traditioneel worden stukjes appel met
honing gegeten, waarbij de aanwezigen elkaar een
'oma e toemba', 'een goed en zoet jaar' (als de appel
met honing) toewensen, of simpelweg shana tova
('goed jaar).
Door de Raad van Kerken Veluwezoom is, namens
alle kerken, een groet gestuurd naar de Joodse
gemeente in Dieren om hen te feliciteren met deze
belangrijke dag.
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bent, vragen wij, als je het leuk vindt, een inbreng
van jouw kant.
Zou je ons een stukje tekst of een kort filmpje willen
sturen over wat een dier voor jou betekent. Het
filmpje mag kort zijn (bijvoorbeeld 15 seconden
echter maximaal 2 minuten). Wanneer je een tekst
stuurt dan graag met een foto van jou en je dier.
Deze kun je sturen naar ons mailadres
c.f.eikelenboom@hetnet.nl of via whatsapp naar
06-50286448. Als je hulp nodig hebt, bel ons gerust.

OPEN MONUMENTENDAGEN 2021
Zaterdag 11 en zondag 12 september 2021
Het thema van de Open Monumentendagen 2021,
‘Mijn monument is jouw monument’, zal dit jaar in
Spankeren vorm worden gegeven door een
PowerPointpresentatie in de Petruskerk.
In de presentatie worden muziekoptredens,
exposities, (kerst-)markten en privé archiefbeelden
van huwelijken (kerkelijk en niet-kerkelijk) etc.
getoond. Zoals bekend is de Petruskerk in Spankeren
ook een officiële trouwlocatie van de gemeente
Rheden.
Het bestuur van Stichting Dorpskerk Spankeren wil zo
recht doen aan het thema ‘Mijn monument is jouw
monument’. Iedere bezoeker kan tenslotte
herinneringen hebben aan het kerkgebouw waar ook
hele familiegeschiedenissen kunnen liggen. Voor
degenen, die voor de eerste keer het kerkgebouw
bezoeken, hopen wij dat het een positieve en
eigentijdse indruk geeft. Tijdens de
openstellingdagen wordt de PowerPointpresentatie
regelmatig herhaald.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een
wandeling of fietstocht te maken langs Spankerense
boerderijen waarbij het kerkgebouw het startpunt
van de route is. Een route met overzicht en
omschrijving van de boerderijen is beschikbaar.

In de Boskapel is op dit moment plaats voor 22
personen. Wij vragen of ieder die de dienst wil
bijwonen zich wil aanmelden (dit geldt ook voor de
mensen die inbreng leveren). Dit kan via een mailtje
naar c.f.eikelenboom@hetnet.nl of een telefoontje
naar 0313-427381. Zou je uiterlijk woensdag 22
september je willen aanmelden voor de dienst en/of
je inbreng willen sturen?
Hartelijk groeten van Andrea en Casper Eikelenboom

Verhuizing fam. Quik-Verweij
Op 16 september verlaten we “de Quikerie” in
Brummen met alle verhuisdozen en persoonlijk
spullen, inclusief de zonnewijzer die ik van u kreeg.
Dankzij een bijzondere tussenwoning (=Rehoboth,
Heelsum) kunnen we vanaf dat moment wonen,
leren, werken en klussen goed combineren. We
hopen de oude pastorie weer bewoonbaar te
maken en trekken eind december graag in
“Buitenlust” zoals het huis in 1923 is genoemd.
Ons adres wordt Koninginnelaan 20 (6866 NM) te
Heelsum. Dat wij als kopers zorgen voor een 8ste
dominee ter plekke doet veel mensen in RenkumHeelsum goed., Als u in de buurt bent: aankomen
mag altijd.
Groeten, ds. Quik

Dierendagdienst zondag 3 oktober in
Laag-Soeren
Dag allemaal,
Graag nodigen wij je uit voor de dierendagdienst op
zondag 3 oktober in de kerk van Laag Soeren. Dit is
sinds lange tijd weer een dienst in de oude
vertrouwde Boskapel.
We gaan het in deze dienst hebben over dieren met
een religieuze tint. Dit zal op verschillende manieren
worden vormgegeven en zoals je van ons gewend

Links de Pastorie, midden de kerk en rechts de tussenwoning.
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Venezuela: activisten beschuldigd van ‘terrorisme’

Schrijfacties Amnesty International
Deze maand gaan de brieven naar Egypte,
Venuzuela en de Verenigde Staten.
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.

Javier Tarazona en Omar de Dios García werken
voor de Venezolaanse mensenrechtenorganisatie
Fundares. Ze werden lastiggevallen door de
veiligheidsdienst en de politie en wilden daar
aangifte van doen. Maar in plaats van dat hun
aangifte werd opgenomen, werden ze
gearresteerd. Beide mannen worden onder meer
beschuldigd van ‘terrorisme’, een verzonnen
aanklacht. Ze hebben geen toegang tot hun eigen,
vertrouwde advocaten, maar kregen door de
autoriteiten advocaten toegewezen. Ik de brief aan
President Maduro roepen wij op de mannen
onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Egypte – 18 maanden cel voor onzinnige aanklachten
VS: al 27 jaar in de dodencel

De Egyptische veiligheidsdienst arresteerde
mensenrechtenactiviste Sanaa Seif op 23 juni 2020
bij het kantoor van de openbaar aanklager in Caïro.
Ze was daar om een klacht in te dienen na een
gewelddadige aanval de dag ervoor, vlak voor de
neus van veiligheidsagenten. Op 17 maart 2021v
werd ze tot 1,5 jaar cel veroordeeld vanwege
onzinnige aanklachten: ‘het verspreiden van
nepnieuws’, ‘misbruik van social media’ en ‘het
beledigen van een politieagent. Amnesty roept de
autoriteiten op Sanaa Seif onmiddellijk vrij te laten.

Rocky Myers zit in de Amerikaanse staat Alabama al
27 jaar in een cel op zijn executie te wachten. In 2004
en 2012 zou hij al ter dood worden gebracht, maar
beide keren werd die beslissing teruggedraaid. Rocky
is veroordeeld omdat hij bij een inbraak een vrouw
zou hebben vermoord. Het slachtoffer was blank,
Rocky is zwart, en 11 van de 12 juryleden die hem
schuldig achtten aan de moord waren blank. Maar
Rocky zegt dat hij onschuldig is. Behalve dat Rocky’s
veroordeling een racistische ondertoon heeft, is er
geen forensisch bewijs dat hij de dader is,
rammelden de getuigenverklaringen en werd er geen
rekening mee gehouden dat hij een verstandelijke
beperking heeft. Amnesty roept de autoriteiten op
het doodvonnis om te zetten en de zaak van Myers
te heropenen.

Geluk maakt niet dankbaar,
maar dankbaarheid maakt gelukkig.
David Steindl-Rast.
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Een nieuw seizoen = een nieuwe start (cartoon van Rins de Vries)

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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