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De genadige nabijheid van Jezus - het Kerstkind zegene ons, zodat wij een beetje genadig met
onszelf en met elkaar kunnen omgaan.
De liefde van God, onze hemelse Vader, vulle ons
hart, hoofd en handen, zodat we liefdevol
kunnen zijn.
De nabijheid van de Geest van God geve ons vrede
en rust, in het nieuwe jaar.

Als tweede heeft het te maken met goed kijken.
Met oog hebben voor het schone, voor wat die ander
beweegt. Elkaar in de ogen kijken, zodat die ander
zich gezien weet.
En als derde, ten slotte, het juiste woord weten te
horen, te overwegen en te spreken, opdat mensen en
een hele samenleving tot hun recht komen. Vanuit
een innerlijke rust, overtuiging en ruimte om bij jezelf
te blijven.
Zó zegene God Nederland, met allen die hier
verblijven, gezien en ongezien”.

Amen.

Een gezegend 2022 gewenst

Bovenstaande zegen werd op 1 januari voor
Nederland uitgesproken door scriba ds. René de
Reuver van de Generale Synode van de PKN.

De kerkenraad en de redactie van de nieuwsbrief
wensen u van harte een gezegend en gezond 2022
met veel liefde en vreugde.

Kerkdiensten komende twee weken

“We kijken terug op een onstuimig jaar vol
onzekerheid en onrust. Er is zoveel dat ons mensen
uit elkaar drijft en tegenover elkaar zet.
Hoe bewaar ik in deze tijd, in dit nieuwe jaar, vrede
en rust? Hoe kan ik, met alle verschillen die er tussen
mensen zijn, een ander tot ‘heil en zegen’ zijn? Ook
degenen die andere keuzes maken dan ik? Hoe
bewaar ik de kalmte en kom ik tot rust?
Steeds meer kom ik tot de overtuiging dat het met
drie dingen te maken heeft.
Allereerst met zwijgen, de hand op de mond leggen
en stil worden. Monniken als Thomas Quartier - de
nieuwe Theoloog des Vaderlands - leren het me. Stil
worden, inkeren tot mezelf, tot wat die ander
beweegt, tot God. Wie stil wordt en luistert, hoort
meer.

A.s. zondag 9 januari zal ds. Egbert Fokkema uit
Twello voorgaan in de eredienst om 10.00 uur in de
Petruskerk. In principe is dit een on-line dienst
zonder gemeenteleden, maar als er enkele
gemeenteleden zijn die thuis niet zo gemakkelijk
kunnen kijken naar de dienst op kerkdienstgemist.nl
dan kunnen zij zich hiervoor opgeven via
telefoonnummer 06-21595529 of een mailtje sturen
naar pkn.spankeren@ziggo.nl.

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
U kunt ook op een later moment de kerkdiensten
terugkijken of een opname daarvan downloaden.
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Afscheid van pastoraal medew. Roos ten Veen

Kerstverhaal ‘de vierde wijze’

In de eerste dienst van het nieuwe jaar namen we
afscheid van Roos als pastoraal medewerkster.
Vele jaren is zij actief geweest in het pastoraal team.
Ds. Bos had zijn oor te luister gelegd en vertelde over
de warme betrokkenheid van Roos bij het werk in de
gemeente.
Namens het pastoraal team sprak Triny over de
plek die Roos innam en welke nu nog open is.
Triny overhandigde Roos een feestelijke
bloementaart waarin de bloemen symbool staan
voor haar inbreng en het invullen van er zijn, voor
de ander.

Bij het jubileum van ds. Quik hebben Kees
Posthumus en Henk van Glabbeek een mooie
voorstelling gegeven die velen zich nog goed kunnen
herinneren. Live optreden voor deze theatermakers
zit er in deze coronacrisis vooralsnog niet in. Daarom
presenteerden zij het kerstverhaal ‘De vierde wijze’
via hun website en YouTube. Via ds. Quik-Verweij
werden wij hierop geattendeerd en we verwijzen u
dan ook graag naar deze videopname:
https://www.youtube.com/watch?v=ezUkXfgTQgE&t
=7s In het verhaal, opgetekend door Henry van Dyke,
gaat de Perzische wijze Artaban op reis om het
pasgeboren kind, de redder van de wereld, te vinden.
Door een daad van barmhartigheid mist hij zijn
afspraak met de andere drie wijzen, Caspar, Melchior
en Balthasar. Het is het begin van een lange reis door
de wereld, die hem 33 jaar later in Jeruzalem brengt.
Henk van Glabbeek bespeelt diverse Perzische
instrumenten, zoals de tar, de setar, de shurangiez
en verschillende fluiten. Kees Posthumus is
verhalenverteller, kerkjournalist en dagvoorzitter.

Week van gebed voor eenheid
Roos ten Veen en de makers van de bloementaart
Triny Vosseberg en Lidy te Hennepe

Bloemengroet
Afgelopen week zijn de bloemen naar mevrouw
Thijssen-Derksen te
Spankeren gegaan die
binnenkort gaat
verhuizen naar Eerbeek.
A.s. zondag zijn de
bloemen bestemd voor
Mevrouw G.
Blankenspoor-Gieteling
in Laag-Soeren die onlangs, na het overlijden van
haar man Aris, is verhuisd naar ‘De Horsting’ aan de
Badhuislaan 1 te Laag-Soeren.

Van zondag 16 tot en met zondag 23 januari 2022
vindt de jaarlijkse 'Week van gebed voor eenheid'
plaats. Het thema dit jaar is 'Licht in het duister'.
Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar
aanleiding van het tweede hoofdstuk van het
Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld
van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze
volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Jan
Willem Janse, projectleider bij MissieNederland:
“Als christenen worden we aangemoedigd om ook
als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus.
Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf
een licht in het duister te zijn. Daarom is het
belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.”
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Bijeenkomsten Rouwverwerking

In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van
christenen bidden christenen samen voor eenheid,
voor hun wijk en de wereld. Deze gebedsbeweging
begon al 175 jaar geleden en wordt wereldwijd
gehouden. In Nederland doen naar schatting jaarlijks
zo'n 200.000 mensen mee met het initiatief.
De gebedsweek wordt georganiseerd door
MissieNederland en de Raad van Kerken.

Ontmoeting in een ander licht
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? Daarom plaatsen we nu een ideetje
voor een ontmoeting of contactmoment, want we
willen juist nu omzien naar elkaar.
Nu we net bericht hebben gekregen dat de huidige
coronamaatregelen nog worden voortgezet, is het
misschien weer eens een goed moment om anderen
te vragen waar ze tegenaan lopen en hoe ze ermee
om gaan. Nodig iemand uit voor een wandeling in de
omgeving of bel deze week iemand op.

Iemand verliezen en toch weer verder gaan….
6 bijeenkomsten voor lotgenoten, januari – juni 2022
In de komende periode bieden wij aan: een serie van
zes bijeenkomsten, bestemd voor nabestaanden van
iemand die is overleden. Dat kan een partner zijn,
maar misschien ook een familielid of een hele goede
vriend, nog maar pas of al wat langer geleden.
Onderstaand vindt u nadere informatie.
Programma
Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten op
maandagmiddag van ongeveer anderhalf uur per
keer. Het eerste kwartier is informeel, bedoeld om
elkaar te ontmoeten en even bij te praten.
Daarna gaan we in gesprek over het thema.
We besluiten met een rondvraag en een vooruitblik
op de volgende keer.
17 januari: Kennismaken 21 februari: Het rouwproces
21 maart: Mensen om je heen 25 april: Wat geeft mij
steun? 16 mei: Incompleet en hoe nu verder?
20 juni: Verbondenheid blijft… en afsluiting
4 juli: Evaluatie (onder voorbehoud)
Informatie
Wanneer: Op maandagmiddag, van 14.00 uur tot
ongeveer 15.30 uur.
Waar: Ontmoetingskerk, Dieren
Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee.
Aanmelding: zo spoedig mogelijk telefonisch bij een
van onderstaande personen:
Begeleiding:
Anita Coenraads, pastoraal werker Sint Eusebiusparochie, 06-15189911
Meinie Visser, ouderenpastor Protestantse gemeente
Dieren, 0316-280828
Thea Beekman: 06 -54357668
Dit aanbod is bedoeld voor iedereen, ongeacht
leeftijd, afkomst of levensovertuiging.

Werkgroep Samen..Gaan pastoraat

Schrijfacties Amnesty International
Deze maand gaan de brieven naar Algerije, Iran en
Turkmenistan. 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.
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Algerije: activist krijgt 5 jaar cel
De Algerijnse
activist Mohad
Gasmi, een van de
protestleiders
tegen gaswinning
in het zuiden van
Algerije, is op 17
oktober
veroordeeld tot 5
jaar cel omdat hij terrorisme zou verheerlijken.
Hij schreef in 2018 op Facebook dat een bekende
Algerijnse militant geradicaliseerd zou zijn omdat de
overheid niet zorgt voor haar burgers. Met dat
Facebook-bericht maakte Gasmi alleen maar gebruik
van zijn recht op vrijheid van meningsuiting en wij
roepen de autoriteiten daarom op hem onmiddellijk
vrij te laten.
Iran: laat Nahid Taghavi en Mehran Raoof
onmiddellijk vrij!
Iran houdt sinds
16 november 2020
twee activisten vast
in de Evingevangenis in
Teheran, terwijl zij
alleen maar
gebruikmaakten van
hun mensenrechten.
Zo komen zij op voor arbeiders en vrouwenrechten.
De Duits-Iraanse Nahid Taghavi (foto) en de BritsIraanse Mehran Raoof zijn afgelopen augustus
veroordeeld tot 10 jaar en 8 maanden celstraf na een
buitengewoon oneerlijk proces.
Schrijft u a.u.b. naar het hoofd van de rechterlijke
macht bij de ambassade van Iran bij de Europese

Unie, Gholamhossein Mohseni Ejei. Roep hem op
Nahid Taghavi en Mehran Raoof onmiddellijk en
onvoorwaardelijk vrij te laten.
Turkmenistan: Waar is Azat Isakov?
De Turkmeense
oppositieactivist Azat
Isakov verdween op
20 oktober 2021 in
Rusland, waar hij
woont. Het ministerie
van nationale
veiligheid in
Turkmenistan houdt hem zeer waarschijnlijk vast
vanwege zijn uitgesproken kritiek op de Turkmeense
overheid. Het risico is groot dat hij wordt gemarteld.
Isakov is lid van een oppositiegroep die via sociale
media felle kritiek uit op de Turkmeense overheid.
Zowel Isakov als zijn familie in Turkmenistan gaven
aan continu dreigementen te ontvangen van de
Turkmeense autoriteiten vanwege zijn online
activisme. Amnesty roept de president van
Turkmenistan op Isakov onmiddellijk vrij te laten.

Ik wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft
een muur voor de wind
een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou.

Trinity (uit Medemens 6)

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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