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Woensdag 13 april 2022 Dieren Emmaüskerk
19.00 uur. Vesper RvK Veertigdagentijd.
Ds. Gert Jansen

Kyrie en Gloria
Ontferm u over ons in kwade dagen
Als wij de zware last zo wankel dragen,
Gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot,
Ontferm u God.

Witte Donderdag 13 april 2022
Spankeren Petruskerk 19.00 uur.
Ds. Dik Bos met Heilig Avondmaal

Ontferm u over ons in stille uren
Als wij de schaduw van de dood verduren,
Onwetend van het ons beschoren lot,
Ontferm u God.

Goede Vrijdag 14 april 2022
Spankeren Petruskerk 19.00 uur
Gezamenlijke dienst Ds. Frans Ort

Kerkdiensten online te volgen

Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven
Zolang zult gij ons met uw licht omgeven
En met uw liefde-wonderbare macht,
Gij geeft ons kracht.

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

Wij mogen in de avond, in de morgen,
Ons veilig bij U weten en geborgen
Tot in het diepe zwijgen van de nacht,
O stille wacht.

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

Rene van Loenen

Kerkdiensten komende twee weken
A.s. zondag 3 april is er weer een dienst in de
Petruskerk om 10.00 uur. Onze voorgangster is dan
Mevr. J. Aantjes uit Hall. Na afloop van de dienst
drinken we weer koffie in De Kerkhorst. Op 10 april
is het Palmzondag en wordt de dienst gehouden in
de kerk te Laag-Soeren en dan hoopt mevr. ds. L. van
Hilten uit Apeldoorn voor te gaan.

Weet u dat u ook later de diensten terug kunt kijken
en de diensten kunt downloaden en op uw pc kunt
bewaren? 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.

Diensten in de Stille week
Maandag 11 april 2022 Spankeren Petruskerk
19.00 uur. Vesper RvK Veertigdagentijd
Pastor Elly Smeekens

Bloemengroet

Dinsdag 12 april 2022 Ellecom Nicolaaskerk
19.00 uur. Vesper RvK Veertigdagentijd
Ds. Frans Ort

Vorige week zijn de bloemen naar de heer g.
Hiemstra in Diern N-O gegaan en a.s. zondag zijn ze
bestemd voor mevrouw G. Hoetink- van den Beld in
Dieren.
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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
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 met als
thema ‘De toekomst tegemoet’ sluiten aan bij het
PKN jaarthema, ‘Van U is de toekomst’ en bij de
40dagentijdcampagne van Kerk in Actie.
Even een terugblik.

Welkom thuis, hier mag je zijn. Groene takken en de
eerste bloesems een symbool voor een nieuw begin
vertelt ons de schikking van 27 maart.

40-dagentijd
Wij volgen deze periode de zeven geestelijke werken
van barmhartigheid. Zondag staat centraal: Vandaag
is dat: “Bedroefden troosten”. Een kwetsbaar thema.

Ondertekening Intentieverklaring op 1 april
Vorige week heeft u een uitnodiging gehad voor de
historische gebeurtenis van vrijdag 1 april.
Dan zullen wij als gemeente van Spankeren, LaagSoeren en Dieren Noord-Oost en als gemeente van
Dieren een intentieverklaring tekenen waarin wij
uitspreken te streven naar de eenwording van onze
gemeente op Pinksteren 2023. Dat krijgt vorm door
een korte bijeenkomst in de Petruskerk, daarna
wandelen we naar de brug en na de ondertekening
aldaar vervolgen wij onze weg richting de
Ontmoetingskerk. Het begint om 19.00 uur en duurt
tot ongeveer 20.30 uur. Wij hopen met velen deze
belangrijke stap te kunnen vieren!

Stichting Dorpskerk Spankeren verzorgt twee
concerten: Op 7 en 28 april 2022
Tot inkeer komen-vrucht dragen-geduld van God
zijn de kernwoorden bij de schikking van 20 maart.

Graag brengen wij de concerten van In Goede
Handen Management met ‘toppers’ op donderdag 7
en donderdag 28 april 2022 onder jullie aandacht!
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Doesburg. Het gebed werd zeer goed bezocht; door
de vele bezoekers moesten er extra stoelen worden
geplaatst.

Pergolesi Ensemble
De fameuze Stabat Mater van Pergolesi, geschreven
voor Goede Vrijdag, is niet alleen naast Bachs
Matthäus Passion, een veel gehoord paasoratorium,
maar zeker ook het bekendste en mooiste Stabat
Mater aller tijden. Deze versie voor twee
vrouwenstemmen met saxofoonkwartet is geheel
trouw aan het origineel en slaagt erin steeds weer te
ontroeren.
Donderdagavond 7 april 2022 om 20.00 uur in de
Petruskerk, Spankeren. Kaarten in voorverkoop
€ 22,50 en bij de kassa € 25,00.
Voor meer informatie en het bestellen van kaarten:
https://www.ingoedehanden.management

Vanwege de grote belangstelling heeft de
Protestantse Gemeente Angerlo Doesburg besloten
de kerkdeuren voorlopig iedere woensdag van 19.00
tot 19.45 uur te openen voor een vredesgebed.
De PGAD wil op deze manier plek bieden aan
iedereen die rust of bezinning zoekt in de chaos die
de oorlog in de Oekraïne bij hen losmaakt.
Iedereen is welkom, om te zitten en te luisteren naar
uiteenlopende stijlen muziek, mee te zingen, te
bidden en een kaarsje aan te steken (een kaarsje
branden kan overigens tijdens alle openingstijden
van de kerk). Iedere week is er een passende tekst,
in de vorm van een gedicht of gebed. Achter in de
kerk, in de Aandachtschenkerij, is ruimte om
(zachtjes) met elkaar in gesprek te gaan.

Colombiamaaltijd op 22 april a.s.

Hanneke Evink en Jules Beerda
Op donderdagavond 28 april 2022 om 20.00 uur
worden teksten van de componist Mikis Theodorakis,
vertaald door Lennart Nijgh en destijds uitgevoerd
door Liesbeth List, op deze avond uitgevoerd door
Hanneke Evink en Jules Beerda. Kortom zeer de
moeite waard! Omdat de culturele sector door de
pandemie zwaar is getroffen, zijn wij als bestuur met
de organisatie van de concerten in gesprek gegaan
met als doel om deze concerten door te kunnen laten
gaan. Wij hebben de afspraak gemaakt om hiervoor
vooral PR te maken. En dat doen wij graag!

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.

Wekelijks Vredesgebed voor Oekraïne
Op woensdag 2 maart was er een oecumenisch
vredesgebed voor Oekraïne in de Martinikerk in
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Schrijfacties Amnesty International
Deze maand gaan de brieven naar Colombia,
Nigeria en Zimbabwe. Omdat de brieven nog niet in
de kerk 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.

Op 29 januari 2022 maakten bulldozers honderden
huizen in de sloppenwijken van de Nigeriaanse
havenstad Port Harcourt met de grond gelijk. De
grootschalige ontruiming liet duizenden mannen,
vrouwen en kinderen dakloos en ontredderd achter.
De Nigeriaanse overheid mag mensen niet zomaar op
straat zetten. Ze moet bewoners tijdig informeren,
consulteren en met hen in gesprek gaan om naar
oplossingen te zoeken. Gedwongen huisuitzettingen
zijn onwettig, onrechtvaardig en vormen een ernstige
schending van het recht op huisvesting en onder
meer het recht op gezondheid en het recht op werk.
Zimbabwe: activist vervolgd voor verzonnen
aanklachten

Colombia: onderzoek de dood van Kevin Agudelo

Kevin Agudelo nam op 3 mei 2021 in de stad Cali, in
het zuiden van Colombia, deel aan een wake voor
een jongeman die de dag ervoor tijdens een protest
was doodgeschoten. Veiligheidstroepen traden hard
op tegen de deelnemers aan de vreedzame wake. Ze
schoten met scherp en gooiden traangas. Drie
jongeren, onder wie de 22-jarige Kevin, kwamen om
het leven. Amnesty vindt het politieoptreden
onnodig en buiten alle proporties en roept de
autoriteiten op een onderzoek in te stellen naar de
gebeurtenissen en de dood van Kevin Agudelo.

De 28-jarige politiek activist Makomborero
Haruzivishe uit Zimbabwe spreekt zich uit tegen
wanbestuur, corruptie en ontvoeringen door de
regerende partij. Dat is de autoriteiten een doorn in
het oog. Er lopen momenteel drie aanklachten tegen
hem. Hij zou onder meer een illegale demonstratie
hebben georganiseerd. Dit zijn valse beschuldigingen
bedoeld om hem de mond te snoeren. Amnesty
roept de autoriteiten op de aanklachten tegen
Haruzivishe in te trekken.
The Passion 2022 naar Doetinchem

Nigeria: stop de bulldozers!
De twaalfde editie van The Passion vindt op Witte
Donderdag 14 april plaats in de stad Doetinchem.
Het grootste muzikale paasevenement van
Nederland vindt voor het eerst plaats in de provincie
Gelderland, in de Achterhoek. The Passion 2022 zal
opnieuw een versie zonder publiek zijn.
Volgens Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV,
is het belangrijk dat we het eeuwenoude verhaal
blijven vertellen, maar dan in een modern jasje met
actuele elementen.
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“The Passion maakte dit jaar opnieuw duidelijk dat
het Paasverhaal uit de Bijbel nog steeds actueel is en
mensen in de samenleving met elkaar in verbinding
kan brengen. Komende Passion gaan we dat heel
letterlijk doen: stad en platteland komen bij elkaar in
de Achterhoek.”
Deze live uitzending zonder publiek wordt
uitgezonden op Witte Donderdag 14 april om 20.30
uur bij KRO-NCRV op NPO 1.

Leerweg
In deze stille tijden vier ik
alweer een jaar herinneringen
toegevoegde waarde
leven
in deze stille weken leef ik
beleef ik vriendschap kwetsbaarheid en pijn
in deze stille dagen leer ik
stilstaan aan het open graf
de steen is weg
de weg naar Hem ligt open
Aukje Wijma

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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