Spankeren, november 2021

Beste mensen,
Na uitvoerig overleg met de gemeente Rheden hebben wij moeten besluiten dat
de kerstmarkt in de Dorpskerk in Spankeren op zaterdag 11 december a.s. niet
door kan gaan. Het is voor ons moeilijk uitvoerbaar en wij vinden het niet
verantwoord voor de bezoekers, kraamhouders en medewerkers.
Wij waren zo enthousiast en hadden z’n mooie mix van kraamhouders maar de
realiteit heeft ons ingehaald…
Wel hebben wij, net als in 2020, afgesproken om
kerstukken, kransen en graftakken te gaan maken.
Deze kunnen op bestelling gemaakt en geleverd
worden. Ook is er gelegenheid de bestellingen op
zaterdagmorgen 11 december a.s. vanaf 10.00 uur af
te halen in het kerkgebouw of op afspraak.
Wij zijn blij met de toezegging van de bloemschiksters voor haar medewerking!
Voor verdere (prijs-)informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@stichtingdorpskerkspankeren.nl of via (06) 110 90 632.

Concerten december 2021
Op zaterdagavond 18 december a.s. om 20.00 uur wordt een muzikaal
kerstverhaal uitgevoerd door het koor Sursum Corda uit Ellecom met
medewerking van fluitensemble DWARS.
En op zondagmiddag 19 december a.s. om 14.00 uur wordt het kerstconcert
uitgevoerd door muziekvereniging Wilhelmina uit Spankeren.
Locatie: Petruskerk, Kerkweg 2, Spankeren.
Voor meer informatie:
http://www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/index.php/activiteiten/concerten-2/

Rabo ClubSupport 2021
Verder danken wij u hartelijk voor het uitbrengen van uw stem op Rabo
ClubSupport voor de aanschaf van extra microfoons voor culturele activiteiten.
De invoering van 5G door de Telecombedrijven veroorzaakt storingen op de
draadloze microfoons en daardoor werken deze niet goed meer.
Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheden van subsidieaanvragen met als
doel de nieuwe microfoons aan te kunnen schaffen.

Actie “Ik buurt mee” - oktober 2021
Na de succesvolle actie voor de realisering van het
informatiebord aan de toren van het kerkgebouw, zijn wij
in het najaar gestart voor deelname aan de Actie “Ik buurt
mee”, oktober 2021.
De levertijd van het informatiebord heeft langer geduurd
dan wenselijk is maar wij hopen toch dat het dit jaar nog
geleverd kan worden.
De Stichting Dorpskerk Spankeren is nu gestart met 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 afvalbak, ombouw rondom de afvalcontainer etc.
Op dit moment is 70% van het doel gerealiseerd. Daar zijn wij natuurlijk heel blij
mee!
De actieperiode loopt tot en met 11 december a.s. Mocht u nog een
waardecheque willen verzilveren, dan kan dat! En verzilvering voor het doel van
verfraaiing rondom het monumentale kerkgebouw, wordt zeker op prijs gesteld!
Zie daarvoor: https://www.ikbuurtmee.nl/activityDetails.php?id=242
Verder wensen wij u alvast goede kerstdagen maar bovenal gezondheid en alle
goeds!
Met vriendelijke groet,
Bas Geerdink, voorzitter, Ben van Middelkoop,
Tineke Hamer-Verveer en Bretta van Middelkoop-Slijkhuis

