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of de lucht schoon genoeg blijft tijdens de diensten
of dat extra ventilatie nodig is.
Mocht de overheid nieuwe maatregelen afkondigen,
dan zullen we die opvolgen.

Heer,
het is nacht, het is donker, het is stil,
en ik ben alleen
maar als ik zacht met u praat
is het donker anders donker
de stilte is anders stil
de nacht is anders nacht
en ik ben anders alleen
Vul mijn hart, Heer, met uw ontferming
en zegen deze uren.

Kerkdiensten online te volgen

Uit : gebedenboekje van Toon Hermans

Kerkdiensten komende twee weken
A.s. zondag 31 oktober zal om 10.00 uur ds. H.
Boonen uit Dieren voorgaan in onze kerk te
Spankeren.
Volgende week zondag 7 november is er om 10.00
uur een dienst in de kerk te Laag-Soeren.
Hierin hoopt ds. J. Kool uit Vorden voor te gaan.

De kerkdiensten vanuit de Petruskerk in Spankeren
kunnen live worden gevolgd op internet via de
website www.kerkdienstgemist.nl.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258Dorpskerk-Spankeren
Dit geldt helaas niet voor de diensten vanuit LaagSoeren, omdat daar geen technische mogelijkheden
zijn om de diensten uit te zenden. Wanneer u de
dienst daar niet kunt bijwonen, dan kunt u evt. wel
naar de kerkdienst van de Protestantse gemeente
Dieren kijken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285Protestantse-gemeente-te-Dieren.
U kunt ook op een later moment de diensten
terugkijken of een opname downloaden.

Corona maatregelen in de kerk
De kerkdiensten zijn vrij toegankelijk. Ondanks dat
de 1,5 m afstand formeel is komen te vervallen,
willen we u wel blijven oproepen om toch nog zoveel
mogelijk afstand te houden waar dat mogelijk is. Ga
niet direct naast elkaar zitten als dat niet nodig is,
maar laat er één of twee stoelen tussen zitten.
Om mensen, die dat willen, de gelegenheid te bieden
om toch voldoende afstand te houden, is de
verplichte afstand van 1,5m nog wel geldig op de
achterste rijen in beide kerken. Deze rijen zijn
gemarkeerd zodat duidelijk is dat hier afstand
gehouden moet worden. Ook als we samen
koffiedrinken wordt u gevraagd om niet te dicht bij
elkaar te gaan staan. Voorkomen blijft nog steeds
beter dan genezen. Als u zich een keer niet lekker
voelt, blijf dan voor de zekerheid thuis en gebruik
een zelftest of laat u evt. testen. In de kerk te LaagSoeren zullen we ook metingen uitvoeren om te zien

Bloemengroet
Afgelopen week zijn de bloemen naar Clara van
Kleef te Dieren-NO gegaan.
A.s. zondag zijn de bloemen bestemd voor de fam.
Gerritsen te Dieren-NO.
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Colombia maaltijd 19 november 2021

Dankdag voor Gewas en Arbeid
Deze Dankdag valt in 2021 op woensdag 3 november.
De officiële naam van deze dag is: Dankdag voor
Gewas en Arbeid. In onze kerk staan wij er ook bij stil
en wel in de oogstdienst en die wordt gevierd op
zondag 7 november.

Dit jaar is, in overleg met de Diaconie van de
Protestantse gemeente Dieren gekozen voor een
andere opzet voor wat betreft de fruitbakjes.
We gaan een fruitactie houden voor het project van
Kerk in Actie voor Colombia. Daarnaast gaan er nog
wel, zoals gebruikelijk, fruitmanden naar de
tehuizen in Dieren en Laag-Soeren namens onze
kerken.
Hoe ziet de fruitactie eruit?
U kunt door middel van een intekenlijst, die vanaf
nu elke zondag in een van beide kerken in
Spankeren of Laag-Soeren ligt, aangeven hoeveel
fruitbakjes u wilt bestellen. Elk fruitbakje bevat een
aantal stuks fruit en kost € 6,--. De opbrengst van
de fruitbakjes gaat vervolgens naar het
bovengenoemde project. U kunt bestellen tot
donderdag 4 november. Het kan ook via de mail:
f.vosseberg@chello.nl
Op zondag 7 november zijn alle bestelde fruitbakjes
in de kerk (Laag-Soeren) aanwezig. Mocht u er dan
niet zijn, dan worden ze bij u thuisgebracht.
Wat kunt u met het(de) fruitbakje(s) doen?
U kunt het fruitbakje voor uzelf houden met het
fijne gevoel dat u iets gedaan heeft voor het goede
doel, maar ……. u kunt het ook weggeven aan
iemand die het ook goed kan gebruiken. Dit geeft
misschien een nog fijner gevoel. In ieder geval
steunt u het project.
Namens de Diaconie alvast bedankt,
Frens Vosseberg

De hal van de Ontmoetingskerk wordt vrijdagavond
19 november omgetoverd tot een gezellig restaurant
om daar van een heerlijke Colombiaanse maaltijd te
kunnen genieten.
De maaltijd begint om 18:00 uur en duurt tot circa
20:30 uur. We ontvangen u graag vanaf 17:40 uur.
Richtprijs € 10,00 per persoon. De opbrengst is voor
het project “Onderwijs voor werkende kinderen in
Colombia, met name Bogota”. U kunt u tot 10
november opgeven voor de maaltijd door in te
tekenen op de “Colombia maaltijd lijsten” die in de
Petruskerk en de Ontmoetingskerk zullen liggen. U
kunt u ook per email of telefonisch opgeven bij
Christine Schellevis (e-mail:
kerkinactie@pkndieren.nl of tel. 421510)
of bij Gert-Jan Meijer (e-mail: gertjan.en.elly.meijer@xs4all.nl of tel. 421790).

Samen gedenken – ‘Steek een licht op’

Zondag 31 oktober 2021 van 15.00 uur– 17.00 uur
in en rond de Petruskerk in Spankeren
Op zondagmiddag 31 oktober 2021 organiseert de
Stichting Dorpskerk Spankeren in samenwerking met
de kerkelijke gemeente van 15.00 - 17.00 uur een
lichtjesmiddag. Er is gelegenheid om een kaarsje te
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branden en de overledene(n) te herdenken.
Ook zijn er korte muzikale optredens tijdens deze
lichtjesmiddag. In de kerk staat de koffie en thee
klaar en is er gelegenheid om na te praten.
In de katholieke kerk wordt jaarlijks op 1 november
Allerheiligen gevierd. Op die dag worden alle heiligen
herdacht. Een dag later is het Allerzielen en komt
men samen om alle overledenen te herdenken.
In de protestantse kerk worden Allerheiligen en
Allerzielen niet gevierd. In veel PKN kerkdiensten
gedenkt men op de laatste zondag van het kerkelijk
jaar (dit jaar op 21 november) de gemeenteleden die
in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, deze
zondag heeft de naam: Eeuwigheids- of
Gedachteniszondag. Deze zondag is niet erg bekend
bij niet-kerkelijke buren of vrienden die een dierbare
verloren zijn. Vandaar dat vele lokale
uitvaartondernemingen een openbare
gedachtenisbijeenkomst of een lichtjestocht naar de
begraafplaats organiseren. Onze gemeente en de
stichting Dorpskerk sluiten daar al enkele jaren bij
aan met de bijeenkomst Samen gedenken – ‘Steek
een licht op’.

50-jarig jubileum RK Emmaüskerk Dieren
A.s. zondag is er een bijzonder feestelijke
eucharistieviering in de Emmaüskerk i.v.m. het 50
jarig bestaan van deze Dierense kerk. Bij deze viering
zullen ook vertegenwoordigers van onze gemeente
aanwezig zijn. Wij feliciteren onze zusterkerk van
harte met dit jubileum. Van oudsher bestaan er
nauwe banden tussen de Petruskerk en de Rooms
katholieken want onze kerk was oorspronkelijk, voor
de reformatie, ook een katholieke kerk.

Inloop-Koffie-Ochtend
De week tegen eenzaamheid 2021 was van 30
september t/m 7 oktober. In deze week stond
ontmoeting en verbinding centraal.
Met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid slaan
bedrijven, maatschappelijke organisaties en
overheidsinstellingen de handen ineen om
eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

Ook in onze kerken hebben wij aandacht voor
mensen van alle leeftijden die zich eenzaam voelen
of een luisterend oor zoeken. Hiervoor kun je
terecht bij de pastorale teams.

Een mooi voorbeeld van elkaar ontmoeten is de
Inloop-Koffie-Ochtend op donderdag 4 november:
10:00 - 11:30 in de Ontmoetingskerk.
Elke 14 dagen is er weer zo’n koffie-ochtend in de
hal van deze kerk. We begroeten u graag vanaf
10.00 uur, om onder het genot van een kopje
koffie/thee met iets lekkers, elkaar te ontmoeten.
Om uiterlijk 11.30 uur sluiten we af. U bent van
harte welkom! Namens de gastdames, Els Reijen.

Actie ‘Ik buurt mee cheques’

Van de burgerlijke gemeente Rheden krijgt elke
inwoner eind oktober weer een “ik buurt mee
cheque” ter waarde van €7,50. Die kunnen t/m 12
december verzilverd worden voor goede doelen
acties in de gemeente Rheden.
Binnen onze omgeving zijn er twee (kerkelijke)
initiatieven die graag uw cheque ontvangen.
U mag zelf een keuze maken .
De Werkgroep Kerk in Actie heeft van de gemeente
Rheden ‘groen licht’ gekregen op hun aanvraag.
Naast kerk-zijn speelt de kerk immers ook een rol in
de samenleving. Zo vinden in de Ontmoetingskerk
heel wat organisaties een plek. Denk bijvoorbeeld
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aan de Voedselbank, het Dierens mannenkoor die
daar repeteert en er worden EHBO cursussen
gegeven. Verder hebben de 10 zomerse kerkmarkten
een buurtfunctie.
Het doel waarvoor de werkgroep uw in te leveren
cheques wil inzamelen is tweeledig:
- financiering van “Verrassing Vakantietassen” in
2022 voor kinderen van minder draagkrachtige
ouders
- aanschaf van marktkraampjes voor de
kerkmarkten.
Op die manier zijn de te
verkopen producten
beschermd tegen zon en
regen. Bovendien kunnen ze
ook van pas komen bij andere
activiteiten.
Uw cheque(s) kunt u
besteden via de website ‘Ik
buurt mee’ van de gemeente Rheden:
https://www.ikbuurtmee.nl/activityDetails.php?id=2
31 U kunt ze ook inleveren bij Gert-Jan Meijer
Olmenhof 9 te Dieren N-O of in de kerk te
Spankeren. OPROEP: bestem uw cheque voor onze
actie en attendeer anderen (familie / buren/
bekenden) op dit goede doel.
Daarnaast is de Stichting Dorpskerk Spankeren een
nieuwe actie gestart voor de Petruskerk. Na de
succesvolle actie voor de realisering van het
informatiebord aan de toren van het kerkgebouw,
starten zij nu een project om de directe omgeving
van de Petruskerk te verfraaien.
Zij willen de voorzieningen rondom het kerkgebouw
verbeteren, zodat inwoners van Spankeren en
andere belangstellenden nog meer plezier beleven
van een bezoek aan de Dorpskerk. Het gaat om een
aantal praktische verbeteringen: de plaatsing van
fietsaanleunbeugels, een nieuwe afvalbak buiten,
een ombouw voor twee afvalcontainers en een
vernieuwde buitenkraan met afvoerputje.
Zij zijn heel blij als u uw “Ik buurt mee!”–
waardecheques daarvoor beschikbaar wilt stellen,
zodat zij dit project kunnen realiseren! Dat kan via de
website ‘Ik buurt mee’ van de gemeente Rheden:
https://www.ikbuurtmee.nl/activityDetails.php?id=2
42 U kunt uw cheques ook afgeven bij Bretta van
Middelkoop-Slijkhuis Overweg 5 in Spankeren.
OPROEP: bestem uw cheque voor deze acties en
attendeer anderen (familie / buren / bekenden) op
deze goede doelen en vraag hen of u hun cheques
ook mag hebben.

Gezocht: Kerstboom
Voor de kerken in Spankeren en Laag-Soeren zijn wij
op zoek naar twee kerstbomen.
Misschien heeft iemand al jaren een te grote spar in
de tuin staan en wil daar nu eens van af. Dan is dit
een mooi moment om deze boom een tweede leven
te geven. Als de boom geschikt is wordt hij door ons
omgezaagd en opgehaald.
Voor informatie kunt u Ben van Middelkoop bellen:
0313 422689.

Stichting Dorpskerk Spankeren bestaat vijf jaar
Deze maand is het alweer vijf
jaar geleden dat de stichting
Dorpskerk is opgericht.
In al die jaren heeft zij al veel
betekend voor de Petruskerk.
Een van de doelen van de
Stichting is om het kerkgebouw toegankelijker en
laagdrempeliger te maken
voor de inwoners van Spankeren en andere
belangstellenden. Daarin zijn ze zeker geslaagd.
Er zijn al heel wat concerten georganiseerd en het
gebouw wordt regelmatig verhuurd aan derden.
Daarnaast heeft de stichting zeer veel geld
ingezameld en verworven om verbeteringen door te
voeren in de kerk. Hierbij valt te denken aan de
pantry, de beeld- en geluidsstudio en de digitale
vleugel.
Om financieel bij te kunnen dragen aan deze
vernieuwingen zijn door de stichting fondsen,
bedrijven en andere instellingen benaderd met een
subsidieverzoek en vaak met succes. Ook via
particulieren kwam het nodige geld binnen. Deze
inspanningen door het bestuur van de stichting
worden bijzonder gewaardeerd, want zonder dat
waren de vernieuwingen zeker niet gerealiseerd.
Van harte gefeliciteerd met dit eerste lustrum en op
naar de volgende vijf jaar. Succes allemaal.
De Kerkenraad
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We danken U
voor de zegen die
al onze inzet krijgt.
Dat we mogen merken
dat het niet voor niets is.
Dankbaar zijn we
voor die ene glimlach,
een gebaar,
een oogopslag.
Het zegt ons genoeg
en geeft ons hoop.
Goede God,
Dank dat U ons ziet
als werkers in Uw koninkrijk.
Dat wij -hoe weinig het soms ook lijktal iets mogen delen
van de hemel op aarde.

Die hoop is de vrucht
van ons geloof.
Dank dat we mogen weten
dat we gezegend zijn
met het talent
om te zorgen voor elkaar.
Amen

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 en Fred Haandrikman
Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O
E-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl
Tel. 06-21595529

Herfst in Laag-Soeren

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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