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Gebed om woorden

Kerkdiensten online te volgen

Wij bidden U om taal die ons bij elkaar brengt.
Niet tot een wij dat er altijd al was
maar een gemeente vol van verschillen.
Wij bidden U om woorden van goede moed,
geen vroom gebral dat leegte vult,
de angst overschreeuwt, het verlies kleineert,
maar stille, kleine woorden
voor hoop, liefde, goedheid.
Wij bidden U om woorden
die heel maken wat gebroken is
tussen geliefden, in gezinnen, onder vrienden.
God, wij bidden U om taal,
om woorden die ons leren
te geloven wie U bent.

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.
Bloemengroet
A.s. zondag zijn de bloemen bestemd voor mevrouw
A. Blok- Bras te Laag-Soeren.

Ds. Werner Pieterse

Kerkdiensten komende twee weken
A.s. zondag 23 januari zal ds. Henk Boonen uit Dieren
voorgaan in de eredienst om 10.00 uur in de
Petruskerk.
Op zondag 30 januari zullen we het Heilig Avondmaal
(Coronaproof) gaan vieren in de dienst om 10.00 uur
in de Petruskerk waarin onze waarnemend predikant
ds. Dik Bos uit Doetinchem voor zal gaan.
Voor beide diensten geldt dat er weer kerkgangers
bij aanwezig mogen zijn. U hoeft zich niet van de
voren aan te melden. Natuurlijk blijven de basis
Corona-maatregelen van kracht en wordt u dringend
verzocht minimaal 1,5 m afstand van elkaar te
houden. Tijdens het verplaatsen in de kerk zijn
mondkapjes verplicht. Hierbij geldt het advies om
geen stoffen mondkapjes meer te gebruiken maar
wegwerpmaskers van het type II, omdat die de
druppels, die vrijkomen als u praat of zingt, beter
tegenhouden.
Met de zang doen we het nog even kalm aan. Dat
betekent dat maar een beperkt aantal liederen door
alle gemeenteleden mag worden gezongen en dat de
andere liederen worden gezongen door voorzangers.

Week van de Poëzie
De Poëzieweek 2022 is van 27 januari tot en met 2
februari met als thema: Natuur.
In het liedboek staan behalve liederen ook gedichten.
‘Glorie zij God voor bontigheid’, zo begint het gedicht
Gevlekte pracht van Gerard Manley Hopkins
(Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk, blz.
1516).

Gevlekte pracht
Glorie zij God voor bontigheid,
voor hemelen, marmerend als koeiehuid;
voor bloemsproetjes uitgestippeld op vlugge forellen;
vers vonkgepoft kastanje-herfstlicht; vinkvlerk; wijd
landschap siergekaveld: eg-ploeg-braak geruit;
en alle beroepen, hun gerei, tuig, toestellen.
Ieder net ander, zeldzaam, eigenaardig ding;
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alles wat grillig uitschift (en wie weet hoe uit?)
in snel, sloom; zoet, zuur; hel, gedoofd;
Hij vadert voort boven verandering:
Hij zij geloofd.
Gerald Manley Hopkins (1844-1889)

Ondertekening Intentieverklaring Samen..Gaan
In het kader van het Samen..Gaan proces was voor
a.s. zaterdagmorgen 22 januari de ondertekening
gepland van de Intentieverklaring van de
Protestantse gemeente Dieren en de Hervormde
gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O.
Omdat door de huidige Corona-maatregelen daar
dan maar een beperkt aantal mensen bij aanwezig
mag zijn, heeft de Stuurgroep Samen..Gaan besloten
om dit moment te gaan verplaatsen naar
vrijdagavond 1 april a.s.
Het is bijzonder jammer dat dit moment opnieuw
moet worden uitgesteld. Maar we vinden dat dit een
feestelijke bijeenkomst moet zijn met zoveel mogelijk
gemeenteleden erbij en externe mensen zoals de
pers, want we willen aan iedereen in de gemeentes
en de buitenwereld laten zien dat we serieuze
plannen hebben en die ook graag met iedereen
delen. Om dan de ondertekening te gaan doen met
een klein geselecteerd groepje mensen, leek ons
geen goed plan. We hopen van harte dat op 1 april
de Coronamaatregelen zodanig zijn dat we er samen
een feestelijke bijeenkomst van kunnen maken.
Voor het Samen..Gaan proces heeft dit geen directe
gevolgen. Er wordt nog steeds erg hard gewerkt in de
Stuurgroep en diverse werkgroepen en binnenkort
worden er, voor diverse gebieden, weer nieuwe
werkgroepen opgestart. In samenwerking met de

kerkenraden wordt gewerkt aan de verdere invulling
hiervan.
Zodra daar meer over duidelijk is, zullen we u
hierover, via een afzonderlijke nieuwsbrief, verder
informeren.
U kunt dan ook de verdere details lezen over de
bijeenkomst op 1 april a.s. (reserveer deze datum wel
al vast in uw agenda en het is echt geen 1 april grap
).

Maria-Lichtmis en pannenkoeken
Wat hebben pannenkoeken en Maria-Lichtmis met
elkaar te maken?
Maria-Lichtmis is een kerkelijk feest dat op 2 februari
wordt gevierd, 40 dagen na de geboorte van Jezus.
Het feest verwijst naar een gebruik ten tijde van
Jezus. Volgens de Joodse wet (Leviticus 12) moest
een pasgeboren jongen 40 dagen na de geboorte
naar de tempel worden gebracht om aan het volk te
worden getoond (bij meisjes 80 dagen) en te worden
toegewijd aan God.
Het is het laatste christelijke feest dat verband houdt
met Kerstmis. In protestantse kerken is dit feest van
zijn mariale karakter ontdaan en binnen de lutherse
traditie omgevormd tot het feest van de ‘presentatie
van de Heer’ in de tempel.
Traditioneel worden er kaarsen gewijd en een
kaarsenprocessie gehouden voor de mis. Het is
tevens traditie, ja daar zijn ze, dat er op MariaLichtmis pannenkoeken worden gegeten.
Bron Wikipedia en Kerknet.

Wijs woord:
“De wereld is verward en de mensheid wordt steeds
banger. Onthoud het kwaad schreeuwt hard, maar
de liefde zingt langer”.

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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