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leren en ervaren dat de Bijbel het boek is van het
perspectief: van U is de toekomst!
De toekomst is aan God. Het kerstkind staat daar
garant voor. Hij deelt ons leven, tot in de dood.
Sytze de Vries heeft dat prachtig verwoord:

Stil…
Zie de bomen ouder worden
In de storm van het bestaan
Hoor de oude takken kraken
En de klok de uren slaan

Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!

Stil! We gaan het kerstfeest vieren
Tegen alle zorgen in
En een jonge boom versieren
Voor een splinternieuw begin
Ivo de Wijs

Kerkdiensten komende twee weken

Het Licht schijnt in de duisternis
Ook dit jaar moeten we weer Kerst vieren onder
bijzondere omstandigheden. Je zou er soms somber
van worden omdat er zo weinig perspectief is.
Gelukkig mochten wij in deze afgelopen Adventstijd

I.v.m. de Coronamaatregelen kan onze
Kerstnachtdienstviering op 24 december dit jaar
helaas niet doorgaan. In de Ontmoetingskerk wordt
een eerder deze week opgenomen viering
uitgezonden. U kunt die vanaf 19.00 uur bekijken via
kerkdienstgemist.nl Protestantse gemeente Dieren.
A.s. zaterdag 25 december is het eerste Kerstdag en
dan zal ds. J. Ek uit Brummen om 10.00 uur voorgaan
in de viering vanuit de Petruskerk. In principe is het
een on-line dienst, maar er is ruimte voor een
beperkt aantal gemeenteleden om bij de dienst
aanwezig te zijn. Wilt u er bij zijn, reserveer dan wel
vooraf een plaatsje door even te bellen naar
06-21505529 of een mailtje te sturen naar
pkn.spankeren@ziggo.nl.
Op zondag 26 december 2e Kerstdag zal er geen
viering zijn in onze kerken.
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De gezamenlijke Oudejaarsvesper met de PG Dieren
op 31 december komt helaas ook te vervallen omdat
we zo min mogelijk risico’s op besmettingen willen
lopen.
Op zondag 2 januari hebben we om 10.00 uur onze
Nieuwsjaarsviering waarin onze waarnemend
predikant ds. Dik Bos voorgaat. In deze viering
nemen we afscheid van pastoraal medewerkster
Roos te Veen. Helaas moeten we het koffiedrinken
en het eten van de appelflappen wel even
doorschuiven tot een later moment. Ook de
inmiddels traditionele foto met gemeenteleden bij
de kerstboom komt dit jaar te vervallen.

U kunt ook op een later moment de kerkdiensten
terugkijken of een opname daarvan downloaden.

Bloemengroet
Afgelopen week zijn de bloemen naar mevr. J.S.
Scherpenzeel-Kerseboom te Laag-Soeren
gegaan.
A.s. zondag zijn de bloemen bestemd voor dhr.
J. Burgers te Spankeren.

Corona maatregelen in de kerk
De nieuwe lockdown heeft ook aanzienlijke gevolgen
voor de kerkdiensten en andere activiteiten in onze
gemeente. De landelijke Protestantse Kerk (PKN)
geeft het advies om zoveel mogelijk digitaal uit te
zenden en alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals met
de komende feestdagen, een beperkt aantal mensen
toe te laten tot de vieringen. Als kerkenraad volgen
we dit beleid. Voor gemeenteleden die niet zo
gemakkelijk naar de digitale diensten kunnen kijken
willen we een uitzondering maken. Zij zijn welkom in
de diensten. In de diensten is gemeentezang nu niet
toegestaan en daarom zal gebruik worden gemaakt
van voorzangers. Fijn dat we die hebben.
Daarnaast is het advies om het aantal onderlinge
contacten zo klein mogelijk te houden en
terughoudend te zijn als het gaat om kerkelijk
bezoekwerk. In dringende gevallen wordt wel
bezoekwerk gedaan, maar dan geldt wel maximaal
twee personen op bezoek per dag en met
inachtneming van de basisregels, inclusief de 1,5
meter afstand.
Bij uitvaartdiensten in de Petruskerk mogen
maximaal 59 mensen aanwezig zijn.

Kerkdiensten online te volgen

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
Wanneer u naar de diensten in de Ontmoetingskerk
wilt kijken kunt u op de volgende link klikken
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285Protestantse-gemeente-te-Dieren

Kinderen in de knel
Ieder jaar wordt er in de diensten rond de kerstdagen
in de kerk gecollecteerd voor Kerk in Actie - Kinderen
in de knel. Dit jaar is het thema: Geef licht aan
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Via drie
partnerorganisaties helpt Kerk in Actie met voedsel,
kleding, zorg en onderwijs. Uitgebreide informatie
hierover kunt u vinden in “Kerstklanken”.
Helaas vervalt de kerstnachtdienst. In deze dienst
zou de eindcollecte bestemd worden voor
bovengenoemde actie. De vluchtelingenkinderen
mogen daar natuurlijk niet de dupe van worden.
Geef hen licht! U kunt meehelpen met deze actie
door uw bijdrage over te maken op NL89 ABNA 0457
457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’ of op
NL94 RABO 0313 6001 39 t.n.v. diaconie NH Kerk
Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO o.v.v.
Geef Licht.

Namens de vluchtelingenkinderen hartelijk dank.
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Afscheid Henny Burgers
Op vrijdag 17 december is afscheid genomen van
Henny Burgers uit Spankeren die, na een kort
ziekbed, plotseling is overleden. Haar overlijden
heeft bij velen diepe indruk gemaakt en de
verslagenheid was groot. Omdat er Corona in de
familie was kon alleen de directe familie aanwezig
zijn bij deze dienst van woord en gebed bij haar
afscheid in de Petruskerk. Ook de erehaag die we
normaliter proberen te vormen kon nu niet
doorgaan. Gelukkig werd de dienst ook
uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en ruim 400
mensen hebben de dienst gevolgd resp. na afloop
kunnen bekijken.

De gaande en komende koster van de
Ontmoetingskerk in Dieren

Een gesprek met Willy Eenink (links) en Johan
Laurman (rechts) over hun afgelopen en aanstaande
kosterschap.
Willy Eenink, 66 jaar en 4 maanden, gehuwd, 2
kinderen, 2 kleinkinderen, woont in Dieren. Met
pensioen op 19 december 2021
Willy was maar liefst 33 jaar fulltime koster. Eerst in
Goor en de laatste 19 jaar in Dieren. Hij begon zijn
werkzame leven in de psychiatrie en stapte daarna
over op het kosterschap. “Het werk in een kerk kent
vele kanten: sjouwen met meubilair, vooral veel
koffiezetten, groepen ontvangen, verwarming van de

kerk verzorgen en de agenda bijhouden voor de
verhuur van de verschillende zalen aan verschillende
groepen, ook van buiten de kerkgemeenschap.”
Denk ook aan trouwerijen en begrafenissen, de
techniek verzorgen, tot de riolering aan toe. Het
meest bijzondere van de laatste tijd was het feit dat
er 3000 mensen over de vloer kwamen voor de
reguliere griepprik. Als koster ben je het
aanspreekpunt en het visitekaartje van de kerk. “Het
is een wereldbaan; je kunt er alles in kwijt en je doet
veel mensenkennis op.” Willy is van nature
nieuwsgierig en heeft vele sociale contacten via de
kerk. Willy is in een hervormd gezin opgevoed. Hij
voelt zich goed in deze traditie, maar staat ook open
voor andere religies. “Het helpt wel dat je de
werkwijze kent in een kerk.” Hij heeft de afgelopen
decennia wel 15 voorzitters van de kerkvoogdij
voorbij zien komen. “Alles verandert, maar de koster
blijft.” Deze koster was 4 avonden per week en elke
zondag in de Ontmoetingskerk. Hij zal het
intermenselijk contact zeker missen, maar hij kijkt
ernaar uit bezig te gaan met zijn hobby: fotograferen.
Wellicht in de toekomst een expositie in ‘zijn kerk’?
Dan zeker met hulp van de nieuwe koster Johan.
Johan Laurman, 54 jaar, gehuwd, 3 kinderen, 4
kleinkinderen, woont in Rheden. Start functie parttime koster vanaf 1 januari 2022
Johan zocht een andere baan waarin hij minder uren
kon werken. Hij had tot voor kort een drukke baan bij
een kunststof verwerkend bedrijf. Hier was hij
afdelingshoofd en regelde enthousiast vele zaken,
van planning tot techniek. Daarmee was hij van alle
markten thuis, maar dat werd tegelijkertijd ook erg
veel. Johan wilde na 21 jaar bij zijn voormalig
werkgever wat meer rust. Hij loopt sinds december
mee met Willy. “Ik wil graag op dezelfde voet
doorgaan, omdat de systemen van Willy goed
bevallen.” Er zijn momenteel overigens wel 5
‘hulpkosters’ aangesteld om Johan bij te staan,
omdat hij officieel maar 18 uur werkt. Johan: “Ik mis
jammer genoeg vanwege corona nu wel de drukte
tijdens de kerstperiode. Normaal gesproken is dit een
goede periode om iedereen die actief is binnen de
kerk in korte tijd te leren kennen. Maar dat komt
volgend jaar wel, waarschijnlijk allemaal
tegelijkertijd!” Daarnaast mist Johan door de huidige
maatregelen de regelmaat in de kerkelijke agenda.
“Het voordeel is wel dat ik nu rustiger ingewerkt kan
worden door Willy.”
Johan is opgevoed in een gezin van de
gereformeerde gemeente. Hij kerkt nu bij een
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baptisten gemeente en voelt zich daar thuis. Hij heeft
ook als ouderling dienst gedaan en weet hoe een
organisatie van een kerk eruit ziet.
De nieuwe koster verheugt zich op het feit dat alles
weer normaal gaat lopen en hoopt ook op goede
gesprekken met de diverse mensen die de kerk
bezoeken. “Ik hoop iedereen snel te kunnen
ontmoeten in het nieuwe jaar.”

Verkoop kerststukken st. Dorpskerk Spankeren
De verkoop van kerststukken door de Stichting
Dorpskerk Spankeren was in allerlei opzicht een
succes! In een leuke sfeer werden prachtige
kerststukken gemaakt door een groep vrijwilligers en
naast de bestellingen werden op zaterdag 11
december jl. nog leuke kerststukken en kransen
verkocht. De bloemschiksters kregen daarvoor veel
waardering. Tevreden klanten dus. Ook leuk om te
vermelden dat de netto-opbrengst € 410,00 bedroeg.
Inmiddels is besloten dat dit bedrag wordt bestemd
voor de aanschaf van nieuwe draadloze microfoons.
Namens de Stichting Dorpskerk Spankeren willen
Tineke Hamer-Verveer en Bretta van MiddelkoopSlijkhuis iedereen bedanken die heeft meegewerkt of
kerststukken heeft gekocht. Heel fijn dat de verkoop
van kerststukken wel door kon gaan!

Tot en met 31 december kunt u bij Albert Heijn in
Dieren statiegeldbonnen sparen voor ons project in
Colombia. Daar doen we toch allemaal aan mee?
Bij de inleverautomaat hangt een affiche met info
over het project. Fijn dat Albert Heijn ons hierin
steunt door deze actie mogelijk te maken.
Ook is dit een goede manier om mee te werken aan
het beperken van afval dat nog gerecycled kan
worden.
Namens de werkgroep Kerk in Actie – Dank u wel

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.

Schrijfactie Eritrea: journalist al 20 jaar op
geheime plek vast

Statiegeldactie bij Albert Heijn voor het
Colombia project

De Eritrees-Zweedse journalist Dawit Isaak zit sinds
2001 gevangen. De Eritrese autoriteiten pakten
hem 20 jaar geleden op tijdens een klopjacht op
onafhankelijke media. Maar hij is nooit ergens voor
veroordeeld. Het is ook niet bekend waar hij wordt
vastgehouden en hoe het met hem gaat. Schrijf
naar de president van Eritrea en roep hem op
Dawit Isaak onmiddellijk vrij te laten.
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worden onderdrukt. Maar hij is geen voorstander
van afscheiding van China. Hij wilde juist de dialoog
met de Chinese autoriteiten aangaan. Amnesty
roept de autoriteiten op Tohti vrij te laten omdat
hij uitsluitend wordt vastgehouden vanwege het
gebruik maken van zijn recht op vrijheid van
meningsuiting.

Ontmoeting in een ander licht

Schrijfactie VS: geef Leonard Peltier gratie
De inheems-Amerikaanse activist Leonard Peltier
zit nu al 44 jaar gevangen voor de moord op twee
FBI-agenten. Na een oneerlijk proces kreeg hij
levenslang. Bewijs werd daarbij achtergehouden en
getuigen werden gemanipuleerd en geïntimideerd.
Leonard Peltier is ernstig ziek en kan daardoor elk
moment doodgaan. Peltier houdt vol onschuldig te
zijn. Daarom hebben de autoriteiten altijd
geweigerd hem vervroegd vrij te laten. Leonard
Peltier komt pas in 2024 opnieuw in aanmerking
voor een vervroegde vrijlating. Mogelijk is dat voor
hem te laat. Amnesty roept de autoriteiten op
Peltier onmiddellijk vrij te laten.

Pastoraat is een van de onderdelen in het
Samen..Gaan proces. We kijken met de
twee gemeenten hoe we pastoraal gezien het beste
kunnen samenwerken.
Pastoraat, omzien naar elkaar, werkt immers als
cement in de gemeente. En hoe
doen we dat nu, omzien naar elkaar en elkaar
ontmoeten in deze coronatijd, met alle
maatregelen en beperkingen? In deze adventstijd
plaatsen we elke week een ideetje
voor een ontmoeting of contactmoment, want we
willen juist nu omzien naar elkaar.
Midden in de lockdown vanwege de
coronamaatregelen, wat meer tijd om bijvoorbeeld
koekjes of iets anders te bakken. En deel dat uit
aan iemand in de buurt!
Werkgroep Samen..Gaan pastoraat

Schrijfactie China: kritische Oeigoerse academicus al
meer dan 7 jaar vast

Cartoon Rins de Vries

De Oeigoerse kritische academicus Ilham Tohti
kreeg op 23 september 2014 levenslang wegens
‘separatisme’. Tohti kwam op voor de rechten van
de Oeigoeren, die in de regio Xinjiang ernstig
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Duisternis kan geen duisternis verdrijven,
enkel licht is daartoe in staat.
Haat kan geen haat verdrijven,
Enkel liefde is daartoe in staat.
Martin Luther King

De kerkenraad wenst u allen een gezegend Kerstfeest en een fijne jaarwisseling

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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