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Volop leven.
Lieve God,
als ik ouder word
als uren tot dagen worden
dagen tot weken
weken tot maanden
en maanden tot jaren
laat dan niets van mijn tijd
verspild en verloren raken.
Laat me mijn leven gebruiken
Voor het rijkste:
de mens te worden
Zoals ik bedoeld ben.
Rabbi Nachman

Het heeft de koning behaagt…..
Een koninklijke onderscheiding is een hele eer

In de gemeente Rheden werden dinsdag 26 april
zeven lintjes uitgereikt en dhr. Fred Haandrikman
was een van de 7 mensen welke de onderscheiding
Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt kreeg
door burgemeester C. van Eert.
Een jaar van voorbereiding ging vooraf aan de
uitreiking waarbij: “ hoe krijg je Fred op de plek waar
je hem hebben wilt, hoe plan je een volle agenda
leeg en nog belangrijker hoe houd je dat zo”, nog niet
een gemakkelijke opgave bleek.
De familie verzon een list en gelukkig was Fred op de
geplande tijd met zijn familie in de kerk.
Het was een feestelijke ontmoeting met koffie en
taart in de Petruskerk in Spankeren waar
burgemeester van Eert het C.V. van Fred voorlas.
Een greep hieruit maakt duidelijk dat Fred op velerlei
gebied in de gemeenschap actief is. Hij zet zich
onder andere al 36 jaar in voor de Hervormde
Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren
Noord-Oost.
Zijn werkzaamheden zijn vaak voor het nut van het
algemeen en worden meestal in groepsverband
uitgevoerd en hij maakt een verbeterslag mogelijk.
Veel mensen hebben profijt van zijn deskundigheid.
Sinds 1989 is Dhr. Haandrikman lid van het bestuur
van de Stichting Jut van Breukelerwaard. Het bestuur
kent hem als een vriendelijke, zeer betrokken maar
bovenal onvermoeibare meedenker en doener.
Dhr. Haandrikman is ook voorzitter van het
Energieteam Verbuursamen Dieren Noord-Oost.
De Stichting Dorpskerk Spankeren is opgericht in
2016 en dhr. Haandrikman ondersteunt als
vrijwilliger de stichting bij het bedienen van de
facilitaire voorzieningen en draagt zijn kennis over
aan deze stichting.
Dhr. J. Burgers sprak na de uitreiking namens de
kerkenraad.
In zijn dankwoord sprak Fred uit dat je dit alles niet
alleen doet en er meer mensen bij betrokken zijn.
In dat alles is Dinie, als partner van Fred, een steun
en toeverlaat van groot belang die daarvoor ook de
ruimte bood.
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Met heerlijke hapjes en een oranjebittertje was er
gelegenheid om Fred te feliciteren.
Als gemeente zijn we blij en dankbaar met deze door
Fred zo welverdiende onderscheiding.

Kerkdiensten komende twee weken
A.s. zondag 1 mei zal om 10.00 uur in de Petruskerk
te Spankeren voorgaan ds. C. Bochanen uit Deventer.
Gasten in deze dienst zijn de leden van de
Intercitygroep. Na afloop van de dienst is er
koffiedrinken in De Kerkhorst
De week daarop, zondag 8 mei, zal onze oudpredikant ds. Tinus Gaastra uit Waddinxveen
voorgaan in de viering in Laag-Soeren om 10.00 uur.

Kerkdiensten online te volgen

Op Goede Vrijdag was er een gezamenlijke viering
met Dieren in de Petruskerk waar ds. Frans Ort
voorging en medewerking werd verleend door het
Ontmoetingskoor. Heel fijn om met zoveel mensen
samen in de dienst te mogen zingen.
De Paasmorgendienst in Spankeren was een waar
opstandingsfeest, mede dankzij de feestelijke
liturgische bloemschikking en de mooie woorden
van voorganger ds. Dik Bos.

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
Vóór deze viering konden diverse mensen, sinds
twee jaar, weer genieten van een heerlijk Paasontbijt
in de Kerkhorst. Het aantal mensen was nog beperkt
maar alle aanwezigen genoten van al het lekkers met
dank aan de voorbereiders.

Terugblik vieringen rondom Pasen
Het waren weer hele bijzondere diensten voor en
met Pasen, elk met hun eigen karakter.

Het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag kon weer
rondom de tafel worden gevierd met onze
waarnemend predikant ds. Dik Bos.
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Bloemengroet
Vorige week zondag zijn de bloemen naar
mevrouw H. Braakman-Oosterink in Laag-Soeren
gegaan en a.s. zondag zijn ze bestemd voor de
heer G. Henny in Spankeren.

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

Klusmorgen Jut bestuur Kerkje Laag-Soeren

Aan noeste arbeid zou je niet meteen denken bij het
zien van bijgaande foto. Toch werden er in LaagSoeren zaterdagochtend door zes leden van de Jut
van Breukelerwaard stichting de nodige
werkzaamheden verricht. In en om de kerk is het
weer spic en span en een kop koffie is daar zeer
welkom bij.

Symbolisch bloemschikken
De liturgische bloemschikgroep heeft voor alle
vieringen in de 40-dagentijd en met Pasen weer
prachtige liturgische schikkingen verzorgd. Het
thema dit keer was ‘De toekomst tegemoet’.
In de loop van de zondagen zagen we de schikkingen
groeien en werd het dorre getransformeerd naar
streeds meer groen. Hartelijk dank aan iedereen
die hieraan heeft meegewerkt.

Genieten van het voorjaar

Schikking op Witte Donderdag

Het gaat nu hard met het voorjaar. De Pinksterbloemen zijn er al weer. Bij een naam als
‘pinksterbloem’ verwacht je een bloeiperiode rond
de Pinksteren. Maar de planten bloeien altijd veel
eerder. Er zijn mensen die de naam verklaren door
erop te wijzen dat het vroeger kouder was in het
voorjaar en de planten dus later, rond Pinksteren, in
bloei kwamen. Of als een voorbode van Pinksteren.
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Op 26 april ging ik via Eerbeek en Laag-Soeren naar
Spankeren. Een tussenstop maakte ik bij de Boskapel.
Daar wilde ik ontdekken welke sleutel aan mijn oude
sleutelbos van die mooie kapel was. Inmiddels is die
sleutel weer terug bij de eigenaar. Ton Eikelboom
nam hem in de Petruskerk in ontvangst. Hij was blij
dat ik er zolang goed opgepast had. Dat zelfde
memoreerde ook Jan Burgers toen ik hem de sleutel
van de Petruskerk en De Kerkhorst overhandigde.
En zo was dat de laatste stap van loslaten.
Groeten uit Heelsum,
ds. (Joke) Quik
PS. Natuurlijk keek ik ook nog even binnen.
Dat kan u ook op zondag: doen!

Concert Petruskerk 28 april

Anderen wijzen erop dat de naam afgeleid kan zijn
van pinken: de plant bloeit als de pinken het weiland
in gaan. Qua tijd past dat beter. In een vrijwel
uitgestorven folkloristisch voorjaars-feest werd rond
Pinksteren uit de jonge meiden van het dorp een
"Pinksterblom", of Pinksterbruid gekozen, die daarna
met bloemen en sieraden opgesmukt zingend en
bedelend door het dorp trok.

Op donderdagavond 28 april 2022 om 20.00 uur
worden liederen met teksten van de componist Mikis
Theodorakis, vertaald door Lennart Nijgh en destijds
uitgevoerd door Liesbeth List, uitgevoerd door
Hanneke Evink en Jules Beerda.
Een integer en tijdloos optreden vol overgave,
waarbij de gevoelige snaar wordt geraakt ‘opdat wij
niet vergeten’.
U kunt kaarten bestellen
op: https://spankeren.ingoedehanden.management

Terug naar....

GEMEENTECONCERT 29 MEI
in de Ontmoetingskerk te Dieren
We kijken allemaal uit naar een fijn gemeenteconcert
vóór en dóór gemeenteleden, maar …. daar zijn wel
muzikanten voor nodig (en natuurlijk ook publiek).
Een dringend verzoek aan muzikanten om je aan te
melden voór 15 mei a.s.
Bij voldoende deelname zal het concert gehouden
worden op zondag 29 mei a.s. om 11.30 uur, er is dan
eerst gelegenheid om een kopje koffie/thee te
drinken in de hal van de kerk.
Dit concert wordt gratis aangeboden; wel vragen wij
na afloop van het concert om een financiële gift die is
bestemd voor het doel waar Kerk in Actie Dieren,
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Spankeren e.o. zich deze jaren voor inzet. Dit betreft
ons project ‘Onderwijs voor werkende kinderen in
Colombia’, met name in Bogotá.
Opgeven tot 15 mei bij Mieke de Graaff
(b.degraaff@chello.nl ) of Klaas Pieter Plantinga
(kpenhetty@gmail.com).
Helpt u ons om er een succes van te maken?

De vrijheid kwam in het voorjaar
De vrijheid kwam in het voorjaar
de vrijheid komt in het voorjaar
kijk maar we vieren haar
ze kwam kapot en in tranen
ze had oorlog onder de leden
je kon niet geloven
dat komt ze te boven
haar lauwerkrans was voor doden.
maar ze vroeg ons haar door te geven
ik lig in jullie handen, zei ze
wees niet stil, zoals ik niet stil was
denk niet dat het onmogelijk is
denk dat het onmogelijk is, maar doe het.
neem me mee
naar waar ik niet ben
neem me mee, zegt ze
laat me leven.

Vrijheid

Ankie Peypers

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 en Tineke van Middelkoop

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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