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Voorjaar

Bloemengroet
Vorige week zondag zijn de bloemen naar mevrouw
Gerritsen in Eeerbeek gegaan en a.s. zondag zijn ze
bestemd voor dhr. Frens Vosseberg in Dieren N-O.

Het bloesemt in de bomen weer
de knoppen staan op springen
ik hoorde al vanmorgen vroeg
volop de merel zingen
De wereld wordt weer blauw en groen
God is weer in ons midden
ik krijg opeens heel ouderwets
weer zin om wat te bidden.
Toon Hermans

Kerkdiensten komende twee weken
A.s. zondag 15 mei zal om 10.00 uur in de Petruskerk
te Spankeren voorgaan ds. Dik Bos. Na afloop van de
dienst is er koffiedrinken in De Kerkhorst.
De week daarop, zondag 22 mei, zal mevr. J. Aantjes
uit Hall voorgaan in de viering in Laag-Soeren om
10.00 uur.

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.

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

Kerkdiensten online te volgen

De beelden van 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

Op 26 april daalde niet alleen in de Petruskerk de
lintjesregen neer maar ook in de Ontmoetingskerk.
Ria van Voorst werd benoemd tot lid in de Orde van
Oranje Nassau. Zij is al vele jaren zeer actief in de PG
Dieren, nu o.a. in de werkgroep Kerk In Actie.
Daarnaast heeft ze veel werk verricht voor de
christelijke scholen in Dieren en is zij lid van het
Projectkoor. Wel verdiend dus.
Ook namens onze gemeente van harte gefeliciteerd.
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Terugblik Gemeenteavond 21 april
De gezamenlijke gemeenteavond met Spankeren en
Dieren in de Ontmoetingskerk was een groot succes.
De kerkzaal was erg goed bezet en men ging
spontaan bij elkaar aan tafel zitten: Spankenaren,
Laag-Soerenaren en Dierenaren, heerlijk door elkaar.
Na een gezellige introductie aan de tafels werden we
bijgepraat over de stand van zaken met betrekking
tot het Samen..Gaan proces. Ook werd uitgelegd hoe
het met het beroepingswerk zit.
Aan de hand van verschillende prikkelende vragen
werden we aan het werk gezet om samen te
overleggen over bijvoorbeeld een profielschets van
een nieuw te benoemen dominee.
Meer informatie over deze avond wordt eerdaags
digitaal verstuurd in de ‘Samen..Gaan’ Nieuwsbrief.

een wandeling van zo’n 5 kilometer en hebben we
daarna koffie met een diabetes vriendelijke
versnapering.
In de avond hebben we om 19.30 uur een filmavond
over Oud Dieren. Hier laten we een 2-tal films zien en
er zijn ook een aantal prenten en foto’s.
Op dinsdag tussen 14.00-16.00 uur hebben we een
High Tea in onze Huiskamer. Deze is bedoeld voor
mensen die vrijwilligerswerk zouden willen doen,
maar nog niet zo goed weten wat dan en of dat bij
ons mogelijk is.
Woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur is er
kleedjesmarkt voor kinderen. Er is dan rondom het
Duynhuis veel te doen met name voor de
basisschoolkinderen. Tijdens deze middag is er ook
een Koersbal clinic.
Op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is er open
huis. Er is een nieuwe activiteiten Pimp Your Stuff en
ons Naaiatelier KiesKleurig. Maar ook het bloemschikken en de hobbyclub zijn vertegenwoordigd.
Als u ons nog niet kent: kom kennis met ons maken
in onze Jubileumweek. We heten u van harte
welkom!
Inloophuis Dieren en de VrijeTijdsVleugel
Van der Duyn van Maasdamstraat 63 Dieren

Bazaar Ontmoetingskerk 20220

Jubileumweek Inloophuis Dieren
Binnen het Inloophuis
Dieren zijn wij drukdoende
met onze Jubileumweek.
Dit 30-jarig bestaan vieren
we in de week van
maandag 16 mei tot en met
vrijdag 20 mei met een
afwisselend programma.
Op maandag hebben we onze wandeling met de
Nationale Diabetes Challenge. Wekelijks maken we

Beste mensen uit onze buurgemeenschap
Spankeren-Dieren Noord,
In de Ontmoetingskerk in
Dieren wordt sinds jaar
en dag in de herfst een
bazaar georganiseerd
waarvan de opbrengst
ten goede komt aan de
kerk. Op 7 en 8 oktober
van dit jaar zal de 14e
editie van de kerkelijke
Bazaar plaatsvinden.
Dit jaar is onze leus: Beeld en geluid optimaliseren:
helpt u mee de bazaar dit te realiseren?
Er zijn nog wel een paar drempels: wanneer de
pandemie ons verplicht de Bazaar af te blazen, doen
we dat. Maar we gaan gewoon beginnen!
We starten de inzameling bij ‘de Villa’, ons magazijn
aan de van der Duijnstraat van Maasdamstraat nr. 1,
een klein houten gebouw dat achter de woningen
ligt. De toegang is een pad langs het huis op de hoek.
Je kunt daar met een auto op rijden, want er is een
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kleine, open ruimte vlak voor de Villa. We zullen op
een aantal vrijdagen en zaterdagen open zijn.
Om een goede verkoop te garanderen, vragen wij u
alleen complete, hele en bruikbare spullen aan te
bieden. Geen oude elektronica, geen oude pc’s, geen
halve meubelen, geen kapotte dingen. Begrijpelijk,
toch?
Inzameling voor de komende tijd, tot de
zomervakantie, is op: 13 en 14 mei, 27 mei, 10 juni,
24 en 25 juni, 8 en 9 juli.
Op vrijdagdagen zijn aanlevertijden: 9.30 tot 12 uur
Op zaterdagen zijn ze: 13.30 tot 15.30 uur
Wees van harte welkom bij ons festijn in oktober en
voelt u zich uitgenodigd aan alles mee te doen wat er
te doen is.
Vriendelijke groet,

Bloemsnijtafel begraafplaats Dorpskerk
Spankeren
De begraafplaats bij de
Dorpskerk in Spankeren is
nog actief in gebruik. Voor
nabestaanden die
bloemen bij de graven
plaatsen, willen we op het
kerkhof een bloemsnijtafel neerzetten. Deze is van
staal en het bovenblad heeft twee handige gaten om
een grafvaas in te zetten bij het opmaken, een
beugel voor gieters en een vorstbestendige kraan.
Tot en met 28 mei 2022 kunt u de waardecheques
van de voorjaarsactie 2022 Ik buurt mee! nog
doneren!
Stichting Dorpskerk Spankeren

Concert donderdag 2 juni Petruskerk

Tinus Pater (voorzitter) 06-51836026,
Paul Boer (chef inzameling) 0313-421301
Arien IJzerman-op ‘t Land (secretaris) 06-40740936

Reis mee met Tandaradei
Een zomerse zoektocht naar oude verhalen

Gemeenteconcert 29 mei Ontmoetingskerk

Er zijn al veel aanmeldingen binnen; nog niet
opgegeven? Doe het dan zo spoedig mogelijk er is
nog plaats voor enkele deelnemers.
Aanmelden bij: Mieke de Graaff
(b.degraaff@chello.nl) of bij Klaas Pieter Plantinga
(kpenhetty@gmail.com)
We zijn heel benieuwd wat ons wordt
voorgeschoteld aan muzikale stukken.
Graag zien wij iedereen in de dienst van 29 mei om
na de dienst van het concert te genieten. Niet in de
gelegenheid de dienst bij te wonen? Vanaf 11.15 uur
bent u welkom voor het concert in de Ontmoetingskerk te Dieren; aanvang concert 11.30 uur.
De entree is gratis, wel wordt er gecollecteerd na
afloop van het concert. De opbrengst is voor ons
project in Colombia.
Door jullie aanwezigheid en gulle giften helpen jullie
ons om er een succes van te maken.
Dus ….. tot ziens op 29 mei a.s.
Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o.

Deze muzikanten zijn altijd op zoek naar de grenzen
en de overeenkomsten van oude en nieuwe muziek.
Vanuit een historische bron onderzoeken ze wat op
oudere instrumenten fraai kan klinken en zo ontstaat
er een stijl die je het beste zou kunnen omschrijven
als historische pop.
Populaire liedjes uit de 11e en 14e eeuw staan
lijnrecht tegenover muziek uit de 20e en 21e eeuw.
Straatliedjes, wiegenliedje en natuurlijk liefdesliedjes
uit verschillende tijden zijn in het programma
opgenomen.
De leden van de band hebben allemaal een
professionele klassieke muzikale achtergrond. Het
plezier spat er van af en de groep trekt een kar vol
met ontroerende, geestige, folkloristische
luisterliedjes die het hart verwarmen en verblijden.
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In onze zomerserie wordt het publiek meegenomen
op een muzikale rondreis door Europa met o.a.
liederen uit de Carmina Burana en cantiga’s van het
hof van Alfonso del Sabio. Maar ook Eric Satie en
Paul McCartney. Aanvang 20:00 uur
Toegang: voorverkoop € 22,50 | op locatie € 25,- |
Studenten/CJP € 15,- | Kinderen tot 12 jaar gratis
U kunt bij de kassa pinnen of contant afrekenen
Bestellen:
http://tandaradei.ingoedehanden.management/
Stichting Dorpskerk Spankeren

The Passion Hemelvaart
The Passion krijgt een vervolg op donderdag 26 mei:
The Passion Hemelvaart. KRO-NCRV en de
Protestantse Kerk Nederland willen de kijker kennis
laten maken met het verhaal van Hemelvaart, het
ultieme verhaal over vertrouwen. Bovendien een
verhaal dat naadloos aansluit bij het thema ‘Alles
komt goed?!’.
Hoofdrollen in deze muzikale vertelling zijn
weggelegd voor Kim-Lian van der Meij (Maria
Magdalena), Thomas Cammaert (Petrus), Noortje
Herlaar (Maria) en ook in deze uitzending is Ruud de
Wild de verteller. Daarnaast zijn Soy Kroon (Jezus) en
de discipelen opnieuw te zien in The Passion
Hemelvaart op donderdag 26 mei om 20.30 uur bij
KRO-NCRV op NPO 1.
Al sinds de middeleeuwen is Hemelvaartsdag een
officieel erkende christelijke feestdag, maar de
betekenis van deze dag is lang niet bij iedereen
bekend. KRO-NCRV en de Protestantse Kerk
Nederland slaan de handen in één om de kijker
kennis te laten maken met dit verhaal. The Passion
Hemelvaart, gaat door waar de paasvertelling in The
Passion eindigt. Het vertelt het verhaal van Jezus die
is opgestaan en aan zijn discipelen vraagt zijn werk
voort te zetten. The Passion Hemelvaart wordt net
als The Passion naar het nu getrokken waardoor het
actueel en herkenbaar is. Ook de bekende muziekhits
zullen niet ontbreken. Zowel Nederlandstalige als in
het Nederlands vertaalde internationale hits, krijgen
binnen de context van The Passion Hemelvaart een
verrassende nieuwe lading.

Zangers gezocht voor Gelegenheidskoor
zondag 12 juni
Op zondagochtend 12 juni is er een openluchtviering
in het Carolinapark te Dieren
Deze wordt georganiseerd door de Raad van Kerken
Veluwezoom en begint om 10.00 uur.

Er komt een Oecumenisch gelegenheidskoor onder
leiding van Hans Schimmel. Pianist is Ronald Brons.
Ook muziekvereniging Excelsior doet mee. We zingen
zes liederen.
Voorgangers: Ds. Gert Jansen en pastor Anita
Coenraads.
Wil je meezingen, dan ben je van harte welkom om
mee te doen!
We repeteren twee keer om de liederen goed onder
de knie te krijgen. Op woensdagavond 1 juni en 8 juni
in de Ontmoetingskerk. Om 20.00 uur.
Opgave vooraf is niet nodig, kom op 1 juni naar de
Ontmoetingskerk en we maken er wat moois van
samen!

Schrijfacties Amnesty International
Deze maand gaan de brieven naar Iran, Colombia
en Sudan. 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.

Iran: laat Jamshid Sharmahd vrij
De Iraans-Duitse politieke dissident Jamshid
Sharmahd (66) mag sinds september 2021 geen
contact meer hebben met zijn familie. Niemand weet
waar in Iran hij wordt vastgehouden. De Iraanse
autoriteiten beschuldigen hem van betrokkenheid bij
een aanslag. Sharmahd ontkent dit. Hij kan de
doodstraf krijgen.
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Sudan: tieners gruwelijk gemarteld

Zijn familie maakt zich ernstig zorgen om zijn
kwetsbare gezondheid, hij lijdt aan diabetes,
Parkinson en hartproblemen, en vrezen dat hij
mogelijk wordt gemarteld. Amnesty beschouwt
Sharmand als gewetensgevangene en roept de
autoriteiten op hem onmiddellijk vrij te laten.

Mohammed Adam (17) en Mohammed al-Fatih (18)
uit Sudan werden op 14 januari 2022 met geweld
opgepakt toen zij een ziekenhuis verlieten. Adam
werd een dag eerder, tijdens protesten tegen de
militaire regering, in zijn been geschoten. De tieners
zijn tijdens hun verhoor gruwelijk gemarteld. Adam
krijgt geen medische zorg voor zijn verwondingen.
Schrijf uw brief naar de Sudanese autoriteiten. Roep
hen op Adam en al-Fatih onmiddellijk vrij te laten
tenzij ze worden aangeklaagd voor een
internationaal erkend misdrijf.

Colombia: milieuactivisten in gevaar

De afgelopen weken ontvingen milieu- en
mensenrechtenactivisten in de Colombiaanse regio
Magdalena Medio een reeks doodsbedreigingen
verspreid door een gewapende groepering die
zichzelf Autodefensas Unidas de Colombia noemt. Op
9 februari werd er door onbekenden ingebroken in
het huis van milieuactivist Yuvelis Morales. Zij was
een dag eerder met de dood bedreigd en moest
Colombia verlaten. Amnesty roept de Colombiaanse
Minister van Binnenlandse Zaken op ervoor te zorgen
dat activisten in de Magdalena regio de bescherming
krijgen die zij nodig hebben om hun legitieme taken
uit te voeren.

Geef mij, Heer God,
een geest om U te kennen,
een hart om U te zoeken,
wijsheid om U te vinden,
gedrag dat U bevalt,
trouwe volharding als ik op U wacht
en de hoop U uiteindelijk te omarmen
Thomas van Aquino (1225 – 1275 na Christus)
middeleeuws filosoof en theoloog
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De Heer is opgetogen
De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit,
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven:
ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede
valt door de woorden heen.
De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
Straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.
Lied 666 - Hanna Lam

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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