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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.

Als ik naar de sterren kijk
Als ik naar de sterren kijk
Voel ik me als een kind zo rijk.
Groter dan ik bevatten kan,
Meer nog dan ik schatten kan.
Ruimte rust en eeuwigheid,
Ik raak de daagse zorgen kwijt.
Heel die wijde hemelboog
Tilt me moeiteloos omhoog.
Alle onrust wordt gedoofd,
Stille vrede in mijn hoofd.
Sterren stralen overal
in het wonderlijk heelal.

Kerkdiensten online te volgen

Uit Licht Coot van Doesburgh

Kerkdiensten komende twee weken
A.s. woensdag 10 november wordt er om 19.00 uur
een vesperdienst gehouden in de Petruskerk te
Spankeren, voorbereid door gemeenteleden.
Het thema is ‘Van U is de toekomst’.
A.s. zondag 14 november zal om 10.00 uur
mevr. ds. R. Reiling uit Steenderen voorgaan in
onze kerk te Spankeren.
Volgende week zondag 21 november is het de laatste
zondag van het kerkelijk jaar en zullen de
gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn
ontvallen, worden herdacht. De dienst wordt
gehouden in de Petruskerk en begint om 10.00 uur.
Ds. C. Bochanen is de voorganger. Na afloop van de
dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
onder het genot van een kopje koffie/thee.

De zondagse kerkdiensten vanuit de Petruskerk in
Spankeren kunnen live worden gevolgd op internet
via de website www.kerkdienstgemist.nl.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258Dorpskerk-Spankeren
U kunt ook op een later moment de diensten
terugkijken of een opname downloaden.

Bloemengroet
Afgelopen week zijn de bloemen naar mevr. Wilma
Gerritsen-Berends in Eerbeek gegaan.
A.s. zondag zijn de bloemen bestemd voor mevr.
J. Kool - Plant te Laag-Soeren.

Corona maatregelen in de kerk
De kerkdiensten zijn vrij toegankelijk. Wel wordt u
gevraagd om weer mondkapjes te dragen op het
moment dat u zich verplaatst in de kerk. Ondanks dat
de 1,5 m afstand formeel is komen te vervallen,
willen we u ook blijven oproepen om toch nog zoveel
mogelijk afstand te houden waar dat mogelijk is.
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Terugblik op de oogstdienst

Wat was het een feestelijke oogstdienst afgelopen
zondag in de kerk te Laag-Soeren. De voorbereidingsgroep, bestaande uit Andrea Eikelenboom, Hennie
Liet, Leny Poot, Gerrie Vervelde, Jolanda de Vries en
Frens Vosseberg, had haar best gedaan op het maken
van de 41 mooie fruitbakjes en de prachtige
aankleding van de kerk werd verzorgd door Lidy te
Hennepe en Triny Vosseberg. De opbrengst was
ongeveer € 180,00; een heel mooi bedrag voor het
project van Kerk In Actie - Colombia.
Het was een bijzondere dienst, mede ook door de
mooie liturgie en de woorden van gastvoorganger
ds. Kool uit Vorden. Hartelijk dank voor alle inzet.

De tafel van overvloed
Verschillende gemeenteleden hadden ruimhartig van
hun oogst gedeeld en zo konden we inderdaad vanuit
overvloed een schikking maken voor de oogstdienst.
Appels, groenten herfsttakken bloemen, jam,
pompoenen, nog meer pompoenen, een
snijbonenmolen, de inhoud van Triny’s keukenkast,
glaswerk en wat we zoal dachten nodig te hebben
stond afgelopen zaterdagmiddag in de kerk van LaagSoeren. Vrolijke fruitbakjes stonden al kant en klaar
wij hoefden alleen maar te beginnen. Het was
heerlijk zoveel schikkingen te mogen maken we
hadden moeite om te stoppen wat op zich ook een
kunst is. We hadden een bijzondere middag waar
vanuit een klein begin langzamerhand iets moois
ontstond een kerk vol overvloed, wat een feest deze
tafel van genade.
Met veel plezier Triny en Lidy

Middaggebed bij de Boskapel in Laag-Soeren
Op vrijdag 19 november wordt er om 15.00 uur weer
een middaggebed gehouden in de Boskapel in LaagSoeren, geïnspireerd op de vieringen in Taizé. Een
moment van rust en bezinning. Kom je ook?
Meer informatie bij: Ariënne Scholten
(a.scholten@xs4all.nl) Tel. 0313-450007.

Colombia maaltijd 19 november 2021

Na afloop hebben we ‘ouderwets’ koffie gedronken

De hal van de Ontmoetingskerk wordt vrijdagavond
19 november omgetoverd tot een gezellig restaurant
om daar van een heerlijke Colombiaanse maaltijd te
kunnen genieten. Degene die daar gereserveerd
hebben zijn welkom vanaf 17:40 uur. De maaltijd
begint om 18:00 uur en duurt tot circa 20:30 uur.
De opbrengst is bestemd voor het project “Onderwijs
voor werkende kinderen in Colombia, met name
Bogota”.
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op hem niet te vervolgen, omdat satire geen misdrijf
is maar gebruik van recht op vrijheid van
meningsuiting.

VS: stop deportatie Haïtiaanse asielzoekers

Schrijfacties Amnesty International
Deze maand gaan de brieven naar Kazachstan, de
Verenigde Staten en Iran. Omdat de brieven niet in
de kerk kunnen liggen i.v.m. Corona, wordt deze
actie weer via deze nieuwsbrief gevoerd.
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.

Kazachstan: blogger vervolgd voor satirische
nieuwsberichten

Bij de grens tussen de VS en Mexico hebben
Haïtiaanse asielzoekers zich gevestigd in kampen
nadat hen de toegang is geweigerd tot de VS.
Agenten van de Amerikaanse douane bestormden de
asielzoekers met paarden en dreven hen uiteen met
zweepslagen. Duizenden Haïtianen zijn al
gedeporteerd. Het is gewetenloos om mensen terug
te sturen naar een land dat zich midden in een
politieke, economische, en milieucrisis bevindt. Daar
kunnen zij slachtoffer worden van geweld en dakloos
raken. Amnesty roept de autoriteiten in de V.S. op
om alle uitzettingen naar Haïti onmiddellijk te
stoppen.

Iran: voor straf naar afgelegen gevangenis

Temirlan Ensebek maakte begin april de
nepnieuwspagina Qaznews24 op Instagram aan.
Hij zette er duidelijk bij dat het om nepnieuws ging.
Hij kaartte op humoristische wijze armoede,
corruptie en discriminatie in zijn land aan. Nadat
Temirlan online dreigementen ontving, besloot hij
nog geen maand later de Instagram-pagina te sluiten.
Op 15 mei 2021 pakte de politie hem op. Hij wordt
beschuldigd van het delen van valse informatie die
de publieke orde kan schaden. Temirlan kan tot 3
jaar celstraf krijgen. Amnesty roept de autoriteiten

Maryam Akbari Monfared werd na een oneerlijk
proces veroordeeld tot 15 jaar cel omdat ze
familieleden heeft die lid zijn van een verboden
oppositiegroep en ze zit nu al bijna 12 jaar onterecht
in de gevangenis. In maart werd ze plotseling
overgebracht naar een uiterst smerige gevangenis op
ruim 200 kilometer van haar familie. De autoriteiten
willen haar straffen omdat ze vanuit de gevangenis
een open brief schreef waarin ze gerechtigheid vroeg
voor haar broer en zus die in 1988 in het geheim
werden geëxecuteerd. Roep de autoriteiten op om
Maryam Akbari Monfared onmiddellijk vrij te laten.
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dat huilt omdat het donker of koud is.
middels het dansende vlammetje,
symbool voor kwetsbare hoop.

Terugblik Samen gedenken ‘Steek een licht op’
Op zondagmiddag 31 oktober 2021 organiseerde de
Stichting Dorpskerk Spankeren in samenwerking met
het Pastorale team van onze gemeente van 15.00 17.00 uur een lichtjesmiddag. Er was gelegenheid om
een kaarsje te branden en de overledenen te
herdenken en hiervan weer goed gebruik gemaakt
door mensen uit het dorp en omgeving.

zo reik ik in stilte compassie aan.
Gerrit Eppink

Adventskalender 'In een ander licht'
Enkele leden van het Dierens Mannenkoor o.l.v.
Ronald Brons traden verschillende keren op en
brachten prachtige en passende liederen ten gehore.

Dit jaar staat in de Petrus-adventskalender het
Bijbelboek Openbaring centraal. Dit boek wil de
christenen van toen - en nu - bemoedigen en
aansporen om in adventstijd te leven: Hij komt!

Zeg kaars, wat is je geheim?
Joke van Donk reikte ons de volgende woorden aan:
In deze tijd wordt op vele plekken ter nagedachtenis
aan overledenen kaarsen en/lichtjes aangestoken.
Het doet goed om even stil te staan bij geliefden die
ons zijn voorgegaan of op deze manier zorgen en pijn
vorm te geven zonder woorden. Een traditie die altijd
al in de katholieke kerk aanwezig was en die steeds
meer door protestantse kerken en andere groepen
wordt overgenomen. Zelf branden we ook vaak, waar
die mogelijkheid bestaat, een kaarsje wanneer we op
vakantie een kerk bezoeken. Wat is dat ons en vele
anderen zo aantrekt in het branden van een kaarsje?
Mijn broer Gerrit verwoordde dat in een gedicht dat
me persoonlijk erg aansprak.

In de kalender is bij elke dag een korte overdenking
beschikbaar, aangevuld met gebeden, liederen en
gespreksvragen. Je kunt de adventskalender 2021
nu gratis aanvragen via de PKN website:
https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/

50-jarig jubileum Emmaüskerk

Voorwoord schrijver: “Zeg kaars wat is je geheim
dat mensen zo vaak een kaars opsteken wanneer
ze geen woorden vinden voor hun gevoelens?”
Ik praat zelf niet,
luister alleen.
zodat mensen toekomen aan hun
eigen woorden en gevoelens.
die versmelten in mij tot
brandstof voor licht en warmte.
die straal ik uit naar hun hart,

Namens ons kerkgenootschap zijn Thea Henny en
ondergetekende 31 oktober 2021 naar de
Eucharistieviering geweest. De feestelijk versierde
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kerkzaal was helemaal vol mensen van zeer jong tot
heel oud. Een levendig geheel.
Naast diverse voorgangers werd er muzikale
medewerking verleend door het Jongerenkoor en het
Kleopas koor. Na de dienst waren er enkele sprekers.
Daarna werd ieder uitgenodigd voor een kopje koffie
of een drankje. Daarbij werden herinneringen
opgehaald, felicitaties uitgewisseld en cadeaus
overhandigd. Namens onze gemeente is het boek
‘Zou Petrus tevreden zijn?’ aangeboden met de
geschiedenis van ‘onze’ Petruskerk die vroeger
natuurlijk ook een Rooms Katholieke kerk is geweest.
Het was een genoegen bij deze viering aanwezig te
zijn en dat op Hervormingsdag. Hoe mooi kon het
zijn.
Met vriendelijke groet,
Janneken Kaal-van den Houten

- Stichting Dorpskerk Spankeren: voorzieningen
rondom de Petruskerk de plaatsing van
fietsaanleunbeugels, een nieuwe afvalbak buiten,
een ombouw voor twee afvalcontainers en een
vernieuwde buitenkraan met afvoerputje.
De cheques kunnen worden besteed via de website
van ‘Ik buurt mee’ van de gemeente Rheden:
https://www.ikbuurtmee.nl/activities.php
U mag ze ook afgeven bij Frens Vosseberg of Bretta
van Middelkoop-Slijkhuis.

Actie ‘Ik buurt mee cheques’

Laatste zondag kerkelijk jaar

Uw cheques kunt u nog besteden aan o.a. de
volgende doelen:
- De Werkgroep Kerk in Actie: financiering van
“Verrassing Vakantietassen” in 2022 voor
kinderen van minder draagkrachtige ouders en
aanschaf van marktkraampjes voor de
kerkmarkten.

God die leven heeft gegeven.
Wil dan geven,
Dat ons leven
Zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
‘t woord van Uw genade
Opgaan, sterk en vrij.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief, een mooie gedachte of een bijzondere gebeurtenis
delen? U bent van harte welkom. Mail of bel ons (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

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