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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

Gebed
Gij God,
van broos bestaan en zeker weten,
van twijfel en van hoop op houvast,
zie hier uw mensen van goede wil,
levend tussen goed en kwaad,
verward door geweld en oorlog,
zie uw wereld
bevolkt door miljoenen,
in angst en op de vlucht
op zoek naar…..

Bloemengroet
Vorige week zondag zijn de bloemen naar de familie
J. Hendriks te Spankeren gegaan en naar Marjo v.d.
Veen in Spankeren. Komende zondag zijn de
bloemen bestemd voor mevrouw I. van GerrevinkBerendse te Dieren N-O.

Op zoek naar wie?
Verlost Gij ons van het kwade?
Kom dan, kom met kracht
En maak ons uw mensen.
Wij die deze wereld zijn.
Uit reisleider bij een oergebed
Franck Ploum

Kerkdiensten komende twee weken
A.s. zondag 10 juli is er een gezamenlijke dienst in de
Petruskerk te Spankeren om 10.00 uur.
Voorganger is Mevr. Ds. L. E. Bassa uit Voorst.
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in De
Kerkhorst.
Volgende week zondag 17 juli gaat Ds. R.W. Heins uit
Zutphen voor in de dienst om 10.00 uur in de
Boskapel te Laag-Soeren.

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

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.

Een brief als dank in een moeilijke fase
Een brief gericht aan een ieder die verbonden is bij
de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en
Dieren Noord-Oost.
Wat een ieder mens kan treffen: in medio april 2021
kreeg ik een klein puistje op de neus. Daar zit je elke
keer met je vingers aan en denkt dit hoort er niet te
zitten. Op advies van mijn vrouw Stien naar de
huisarts gestuurd, die vertrouwde het niet en
stuurde mij naar de dermatoloog. Doordat dat geval
op de neus steeds groter werd hebben ze een
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punctie genomen voor het laboratorium en de uitslag
was schrikken: kwaadaardig. De dermatoloog
verwijderde hem, maar hij kwam 2x zo groot terug.
Alles moest verwijderd worden ook de bron de
wortel. Als gevolg mis je gelijk een halve neusvleugel.
Na operatie plastische chirurgie juli 2021 moest het
goed zijn, maar in de neusvleugel zat geen stevigheid
en zakte (groeide dicht); gevolg een benauwd gevoel.
Die operatie was in Gelre Zutphen, weer naar de KNO
arts en die operatie moest gedeeltelijk opnieuw.
Deze stond gepland op vrijdag 1 Juli 2022 om 8.15uur
en nu in Gelre-Apeldoorn door dr. Bruintjes.
Operatie is achter de rug en voelt goed aan. Om de
neusvleugel in de ronding te krijgen hebben ze een
botje uit het oor genomen. Kan gelukkig weer
ademen door de neus zoals het hoort. Wat zijn de
chirurgen kundig, een dikke pluim. Ik ben inmiddels
thuis en moet herstellen. A.s. dinsdag 5/7 terug
komen voor hechtingen uit het oor en vrijdag 8/7
hechtingen uit de neus. Daarna revalideren naar een
algeheel herstel.
Op Zondagmorgen 3/7 zit ik met mijn vrouw in de
veranda en gaat de huisbel. Mijn vrouw doet open en
wie staat op de stoep? Ouderling dhr. Cees Verburg.
Hij had uit de dienst in Laag-Soeren een prachtige
bloemengroet meegenomen. Ik was blij verrast. Zo
zit je in een heftige dip en zo zie je de zon weer
schijnen. Ook wil ik mevr. Kaal even noemen die toch
altijd even op de koffie komt om bij te praten. Zulke
mensen zijn goud waard en belangrijk - doet je
goed!! Als een ieder even naar elkander om kijkt,
weet je, in de fase waar ik nu in zit, hoe belangrijk
dat is. Nogmaals dank voor de bloemen groet.
John Hendriks - Spankeren

Vakantietijd
Steeds meer mensen gaan in de komende tijd op
vakantie. Ook in onze gemeente wordt het weer
rustiger. Onze ‘eigen’ waarnemend predikant ds. Dik
Bos heeft vakantie van 22 juli t/m 13 augustus. Hij zal
worden waargenomen door mevr. ds. A. Vogelzang
uit Velp en in de laatste dagen van zijn vakantie door
Meinie Visser (ouderenpastor Dieren). Wanneer u
een beroep wilt doen op de waarnemend predikant
dan kunt u contact opnemen met Janneken Kaal-van
Houten (ouderling). Tel. 0313-42 12 64.
Iedereen die
vakantie viert
wensen we een
ontspannen tijd en
voor de mensen die
er op uit trekken een
goede reis. Geniet
van deze mooie tijd.
De mensen die thuis blijven zijn van harte welkom in
de diensten waarin de komende tijd gastvoorgangers
voorgaan. Dat zij maar veel kerkgangers mogen
ontmoeten.

Vakantietas 2022
Net als in 2021
worden ook dit jaar
weer Vakantietassen
uitgereikt aan
basisschoolkinderen
uit gezinnen met een
smalle beurs in de
gemeenten Rheden
en Rozendaal. Ook
zal er worden
overlegd met het COA over een Vakantietas voor de
Oekraïense kinderen die in de gemeenten Rheden en
Rozendaal worden opgevangen. De Vakantietas
wordt georganiseerd door de kerken binnen DIANA.
Voor de vakantietassen vragen wij nog nieuwe
kleurboeken, stiften en kleurpotloden van onze
gemeenteleden. In de kerken staat een waar ze
ingelegd kunnen worden.
Op zondag 10 juli, tijdens de gezamenlijke kerkdienst
in Spankeren, is de uitgangscollecte bestemd voor de
Vakantietas.
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Wij hopen met de Vakantietas weer vele kinderen blij
te maken met spullen die de zomervakantie tot een
feest kunnen maken.
Mede namens al die kinderen hartelijk dank voor uw
bijdrage!
Uw Diaconie, lid van DIANA,
Gerrie Vervelde en Joop Schellevis, Tel: 0313-421510

Een museum waar hardop gelachen wordt, waar
wildvreemden met elkaar in gesprek raken voor een
schilderij en waar kinderen net zo veel plezier aan
kunst beleven als grote mensen. Dat is uniek. Dat is
het Marius van Dokkum Museum. Het enige
geregistreerde museum in Nederland van een
levende kunstenaar. Het is gevestigd in een van de
mooiste panden van Harderwijk, de voormalige
Snijkamer van de Universiteit van Harderwijk.
Veel van Van Dokkums schilderijen bevatten milde
maatschappijkritiek. Maar van cynisme is Marius van
Dokkum wars, hij wil het publiek wel een
(lach)spiegel voorhouden.
Wij hebben in ieder geval erg moeten lachen om de
mooie schildereijen die hij heeft gemaakt o.a. van
dingen in de kerk. Voorbeeld:

Officiële opening Kerkmarkt Ontmoetingskerk
Komende vrijdag 15 juli a.s. om
10.00 uur komt wethouder
Klomberg onze Kerkmarkt
openen. Omdat we mooie
kraampjes hebben kunnen
aanschaffen via de actie ‘Ik buurt
mee’, georganiseerd door de gemeente Rheden,
willen we het deze keer officieel doen. Iedereen is
van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.
Wij kunnen altijd hulp gebruiken.
Wil je meewerken aan de markt bijvoorbeeld door
inleveren van groente en fruit etc. dan even contact
opnemen met Christine Schellevis, tel. 421510 /
e-mail: kerkinactie@pkndieren.nl. Zij kan meer info
verstrekken en je verder doorverwijzen.
We houden ons ook zeker aanbevolen voor
zelfgemaakte jam voor de verkoop en koek/gebak
voor bij de koffie. Aanleveren van de materialen op
de vrijdag vanaf 9.30 uur.
Wij hebben er weer zin in, jullie ook?
Voor meer informatie, zie het laatste kerkblad.
Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o.

Voor meer informatie over dit museum kunt u
terecht op:
https://www.mariusvandokkummuseum.nl/
Fred Haandrikman

BV-van Verhalen op dreef

Museum Marius van Dokkum Harderwijk
Wanneer je er even tussenuit wilt is het altijd leuk
om een mooi museum te bezoeken. Onlangs waren
Dinie en ik in het nieuwe museum in Harderwijk dat
helemaal gewijd is aan de schilder Marius van
Dokkum.
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Op zondagavond 26 juni waren de vertellers van de
BV-van verhalen weer present.
Na een corona-pauze werd de draad weer opgepakt.
De werken van barmhartigheid waren de basis voor
de 6 vertellers, waarbij Dick Goedhart een dubbelrol
had als spreker en musicus.
Ongeveer 50 luisteraars waren er weer bij. Met hen
is na afloop gezellig nagepraat bij de “nieuwe” koffiecorner in de Petruskerk.

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

Corona maatregelen
Het aantale besmettingen is weer toegenomen,
hoewel verwacht wordt dat de piek al weer nabij is.
Om geen onnodige risico’s te nemen heeft het
Moderamen besloten om in de dienst voorlopig even
niet meer te collecteren met de collectezakjes, maar
de giften in te zamelen aan het eind van de dienst bij
de uitgang in de bekende mandjes. Ook zal de
ouderling van dienst niet op de gebruikelijke manier
‘de hand geven’ bij aanvang van de dienst en zal de
predikant geen handen schudden bij de uitgang.
Bij het koffiedrinken wordt iedereen opgeroepen om
enige afstand te houden.

Thomas van Aquino (1225 – 1275 na Christus)
middeleeuws filosoof en theoloog

Telefoonnummer mevr. Westerdijk
Mevr. G. Westerdijk-Vreeling is verhuisd naar haar
nieuwe (verzorgde) woonomgeving aan de Prinses
Christinaplantsoen 90-303 3905JZ te Veenendaal.
Als u haar wilt bellen dan kan dat via 0318-303207.

Fijne zomertijd gewenst
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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