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Vluchtelingen

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

Ze zijn vroeg opgestaan,
Maar ze wilden niet vroeg op.
Ze zijn op weg gegaan,
Maar ze wilden niet weg.
Op het asfalt,
in het zand,
in het bedauwde gras
bleef hun spoor achter

Weet u dat u ook later de diensten terug kunt kijken
en de diensten kunt downloaden en op uw pc kunt
zetten? Wanneer u problemen heeft om de diensten
te bekijken bel dan even met het Studioteam (06-21
59 55 29) en zij helpen u graag op weg.

A. Avdic, Bosnie

Bloemengroet

Kerkdiensten komende twee weken

Vorige week zijn de bloemen naar de familie Timmer
in Laag-Soeren gegaan en a.s. zondag zijn ze bestemd
voor mevrouw E. van Gaalen-Stunnenberg uit Dieren.

A.s. zondag 20 maart is er weer een dienst in de
Petruskerk om 10.00 uur. Onze voorgangster is dan
Da. J. Eldering-Schenkel uit Vaassen. Op 27 maart
wordt de dienst gehouden in de kerk te Laag-Soeren
en dan hoopt dan onze ‘eigen’ (waarnemend)
predikant ds. D. Bos uit Doetinchem voor te gaan.

Coronamaatregelen
Bijna alle maatregelen zijn afgeschaft, maar helaas is
het aantal besmettingen, ook onder onze gemeenteleden, nog redelijk hoog. Daarom vragen wij u om
zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand nog in acht te
nemen, omdat er veel kwetsbare mensen in onze
gemeente zijn. Er mag ook weer als vanouds worden
meegezongen in de diensten en dat geeft een goed
gevoel.

Als u suggesties heeft om de bloemen een keer aan
iemand te geven dan kunt u dat melden bij Janneken
Kaal tel. 0313-421264.

Symbolisch bloemschikken

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

De liturgische bloemschikgroep is enthousiast bezig
met de schikkingen in de 40-dagentijd voor alle
zondagen en vieringen in de Stille Week en voor
Pasen. Elke week is er weer een aangepaste
schikking. De liturgische bloemschikkingen sluiten
aan bij het jaarthema, ‘Van U is de toekomst’ en bij
de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie.
Even een terugblik.
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We zijn als gemeente blij met onze ‘Flower power
vrouwen’ van de liturgische bloemschikgroep.

Zondag 6 maart 1e zondag 40 dagentijd
De mens leeft niet van brood alleen. Tussen de
grassenstructuur staan tarwe-aren als verwijzing naar
die zinsnede. In de pot staan bloeiende primula’s ook
wel hemelsleutel genoemd en symboliseert waar het
in deze schikking om gaat, betekenisgeving.
Onze eigen ‘bloemenmeisjes’
(Bretta, Gé en Elly ontbreken op de foto)

Een lentegroet
Onlangs kwam Anja, onze pastorale medewerkster,
onverwacht dit vrolijke lentebloemetje (nog in knop)
brengen. Met een mooi kaartje erbij. Het prijkt op
onze tafel en brengt daarmee óók een lenteglans van
hoop over oorlogsnieuws. Een zonnige groet van ons
voor jullie, ons pastorale team. Dankjewel!
Een lentegroet voor jullie van Gé en Thea

Zondag 13 maart 2e zondag 40 dagentijd
Het verhaal ging over ontmoeting, de uitgebloeide
grassen herinneren ons aan de voorbije lente,
zomer en herfst. De wolk van gipskruid verwijst
naar de stem die uit de wolk komt.
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40-dagentijd
Wij volgen deze periode de zeven geestelijke werken
van barmhartigheid. Zondag staat centraal: “De
onwetenden onderrichten”. De vraag hierbij luidt:
Wanneer heeft u voor het laatst tijd voor uzelf
genomen om b.v. een boek te lezen wat bijdraagt
aan uw eigen ontwikkeling?

doen bij dit concert, dan kunt u zich tot uiterlijk 15
mei opgeven bij Klaas Pieter Plantinga of Mieke de
Graaff. Zou u ermee rekening kunnen houden dat
het stuk gemiddeld niet langer dan 5-7 minuten mag
duren?
Het is natuurlijk fantastisch als er veel publiek is.
Noteert u de datum vast in uw agenda? De opbrengst
van het concert gaat naar de hulpprojecten van Kerk
in Actie in Colombia.
We zijn nu al nieuwsgierig naar jullie inzendingen!
Mieke de Graaff en Klaas Pieter Plantinga
kpenhetty@gmail.com
b.degraaff@chello.nl

Colombiamaaltijd op 22 april a.s.
Graag voor deelname (weer) opgeven; dit kan bij
Christine Schellevis (tel. 0313-421510, e-mail
christineenjoop@gmail.com of bij
Gert-Jan Meijer tel. 0313-421790, e-mail
Gert-jan.en.elly.meijer@xs4all.nl
Ook liggen er intekenlijsten in beide kerken.
Voor meer informatie zie de kerkbladen.

Ondertekening Intentieverklaring op 1 april
Om te laten zien aan alle gemeenteleden en de
wereld om ons heen dat we serieuze plannen hebben
om samen te gaan, gaan we op vrijdagavond 1 april
(en het is geen grap) de officiële intentieverklaring
tekenen waarin we onze plannen en achtergronden
voor het samengaan van beide gemeentes uitleggen.
Alle gemeenteleden en belangstellenden zijn van
harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.
We beginnen de avond om 19.00 uur in de
Petruskerk te Spankeren met een korte inhoudelijke
bijeenkomst met muziek, zang en gebed en lopen
daarna naar de brug over het kanaal om daar de
intentieverklaring officieel te laten tekenen door de
voorzitters van beide kerkenraden. Bij de
ondertekening zal ook weer mooie muziek klinken.
Daarna lopen we door naar de Ontmoetingskerk voor
een afsluiting met koffie met iets lekkers erbij.
Binnenkort krijgt u via de nieuwsbrief ‘Samen..Gaan’
meer informatie over deze bijeenkomst.
Reserveert u alvast deze datum in uw agenda.

Gemeenteconcert voor het Colombiaproject
van Kerk in Actie op zondag 29 mei
Muzikanten gevraagd!
Op zondag 29 mei organiseert de werkgroep Kerk in
Actie weer een Gemeenteconcert na de dienst in de
Ontmoetingskerk.
Er zijn veel mensen die van muziek houden in onze
gemeente. Dat is niet aan leeftijd gebonden. Om
naar te luisteren of om zelf muziek te maken. We
hopen dat er ook een aantal jongeren zijn die mee
willen werken. Trek de stoute schoenen aan en laat
uw/jouw stem of instrument horen. Het concert
begint na de dienst om 11.30 uur. Dit vergt natuurlijk
wel enige voorbereiding. Wilt u/je iets muzikaals

Kliederkerk
Noteer zondagmiddag 27 maart vast in jullie
agenda! Dan staat er een Kliederkerk gepland.
Dit keer met als thema David & Goliath. Het belooft
weer een gezellige, actieve en inhoudelijke middag
te worden. Families, kinderen, opa's en oma's,
belangstellenden, iedereen is welkom.
We komen bij elkaar van 15.00 tot 17.00 uur in de
Ontmoetingskerk in Dieren. Aanmelden is niet
nodig en deelnemen is kosteloos.
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Het programma bestaat uit drie onderdelen:
samen ontdekken, samen vieren en samen eten.
We maken er een mooie middag van.
U/jij komt toch ook? Tot de 27ste maart!

Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.
Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in
ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en
geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.

Team Kliederkerk Dieren e.o.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig
uitvergroot worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons
hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij
angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.
Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat
vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van
mildheid, vertrouwen en zachtheid.
Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de
onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.
In Jezus' naam,
Amen

God van liefde en trouw,
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke
geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.

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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