Spankeren, oktober 2021
Beste mensen,
Na de sponsoring door het Rabobank Stimuleringsfonds in 2020 voor de
realisering van de pantry, zijn wij nu opnieuw in de gelegenheid om in 2021 mee
te doen aan de Rabo ClubSupport 2021.
En er zijn zeker nog wensen!
Door de Stichting Dorpskerk Spankeren is een aanvraag ingediend voor
deelname aan Rabo Clubsupport 2021. Het goedgekeurde bestedingsdoel voor
2021 is de aanschaf van extra microfoons ten behoeve van de culturele
activiteiten die plaatsvinden in het kerkgebouw.
Van maandag 4 oktober tot maandag 25 oktober 2021 kunt u,
als u lid bent van Rabobank Arnhem en Omstreken, uw stem
uitbrengen.
Bij voorbaat willen wij u al hartelijk danken voor uw stem!
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht

Actie “Ik buurt mee” oktober 2021
Na de succesvolle actie voor de realisering van het informatiebord aan de toren
van het kerkgebouw, starten wij nu in het najaar voor deelname aan de Actie “Ik
buurt mee”, oktober 2021.
De Stichting Dorpskerk Spankeren start een project om de directe omgeving
van de Petruskerk te verfraaien. Wij willen de voorzieningen rondom het
kerkgebouw verbeteren, zodat inwoners van Spankeren en andere
belangstellenden nog meer plezier beleven van een bezoek aan de Dorpskerk
Het gaat om een aantal praktische verbeteringen: de plaatsing van
fietsaanleunbeugels, een nieuwe afvalbak, een ombouw voor twee
afvalcontainers en een vernieuwde buitenkraan met afvoerputje. Wij zijn heel blij
als u uw “Ik buurt mee!”–waardecheques daarvoor beschikbaar wilt stellen,
zodat wij dit project kunnen realiseren!
https://www.ikbuurtmee.nl/activityDetails.php?id=242

Concertserie najaar 2021
Het tweede concert van de concertserie 2021-2022, georganiseerd door In
Goede Handen Management, zal plaatsvinden op donderdagavond 28
oktober 2021.
Weense Parels - Vioolsonates van de grote drie Rémy Baudet (viool), Riko
Fukuda (klavercimbel)
Een klinkend gezelschap: Rémy Baudet op viool en Riko Fukuda op de
pianoforte. Twee musici met een enorme staat van dienst: Rémy Baudet, 20 jaar

concertmeester van het Orkest van de 18e eeuw is een begenadigd violist. Riko
Fukuda ontving een beurs om historische uitvoeringspraktijk op fortepiano’s te
studeren. Daarna maakte ze naam als solist en kamermuziekspeler waarbij ze
geprezen wordt om haar uitstekende techniek en interpretatie.
Het derde concert van de concertserie 2021-2022 is op
donderdagavond 11 november 2021 met als titel
Nachtegalen verhalen - Een smeltkroes van avontuurlijke
klanken - Speelgroep Tandarei
Tandaradeinen zijn muzikanten die met elkaar de mooiste
melodieën in het fraaiste jasje willen stoppen. Het programma
voor dit najaar gaat over het begin van de donkere dagen van
het jaar.
Concerten
Alle concerten vinden plaats in de Petruskerk aan de Kerkweg 2 te Spankeren
en beginnen om 20.00 uur. Voor meer (concert-)informatie:
http://www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/index.php/activiteiten/concerten-2/

Samen Gedenken – “Steek een licht op”
Op zondagmiddag 31 oktober 2021 organiseert de
Stichting Dorpskerk Spankeren in samenwerking met
de kerkelijke gemeente van 15.00 - 17.00 uur een
lichtjesmiddag. Er is gelegenheid om een kaarsje te
branden en de overledene(n) te herdenken. Tijdens de
lichtjesmiddag zijn er ook korte muzikale optredens. In
de kerk staat de koffie en thee klaar en is er gelegenheid om na te praten.
En tot slot attenderen wij jullie graag op de kerstmarkt die op zaterdag 11
december a.s. van 11.00 – 17.00 uur zal worden gehouden in en om de
Dorpskerk. Er zijn kramen met schilderijen; een groenkraam; kerstartikelen;
mineralen & sieraden; Chocolaterie Alberdeco; honing en vogeltaarten.
’s Middags kunt u genieten van een optreden van Kamerkoor Canzonet uit
Dieren onder het genot van een kopje koffie/thee/glühwein.
De foodtruck “brood & soepie!”, die buiten staat, is ook zeer aan te bevelen!
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Bas Geerdink, voorzitter, Ben van Middelkoop,
Tineke Hamer-Verveer en Bretta van Middelkoop-Slijkhuis

