Spankeren, maart 2022

Beste mensen,
Met deze eerste uitgave van 2022 willen wij met het goede nieuws voor Stichting
Dorpskerk Spankeren beginnen…
Omdat de kerstmarkt niet door kon gaan, zijn in december 2021 door de
bloemschiksters kerststukken gemaakt en verkocht met een netto-opbrengst van
€ 410,00.
Hartelijk dank aan de bloemschiksters en kopers voor dit mooie resultaat! Het
bedrag is bestemd voor de aanschaf van nieuwe draadloze microfoons.

Aanschaf nieuwe draadloze microfoons
Door de invoering van het 5G-netwerk storen de huidige draadloze microfoons.
Met dank aan het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, Rabo ClubSupport
2021 en een financiële bijdrage van Stichting Dorpskerk Spankeren kunnen
nieuwe draadloze microfoons worden aangeschaft! Een opsteker om mee van
start te gaan in 2022!

Concerten 7 en 28 april 2022
Graag brengen wij de concerten van In Goede Handen Management met
‘toppers’ op donderdag 7 en 28 april 2022 onder jullie aandacht!
De fameuze Stabat Mater van Pergolesi,
geschreven voor Goede Vrijdag, is niet alleen
naast Bachs Matthäus Passion, een veel gehoord
paasoratorium, maar zeker ook het bekendste en
mooiste Stabat Mater aller tijden.
Deze versie voor twee vrouwenstemmen met
saxofoonkwartet is geheel trouw aan het origineel
en slaagt erin steeds weer te ontroeren.
Donderdagavond 7 april 2022 om 20.00 uur in de Petruskerk, Spankeren.
Voor meer info: https://www.ingoedehanden.management/index.php
Op donderdagavond 28 april 2022 om 20.00 uur worden teksten van de componist Mikis Theodorakis, vertaald door Lennart Nijgh en destijds uitgevoerd door
Liesbeth List, op deze avond uitgevoerd door Hanneke Evink en Jules Beerda.
Kortom zeer de moeite waard!
Omdat de culturele sector door de pandemie zwaar is getroffen, zijn wij als
bestuur met de organisatie van de concerten in gesprek gegaan met als doel om
deze concerten door te kunnen laten gaan. Wij hebben de afspraak gemaakt om
hiervoor vooral PR te maken. En dat doen wij graag!

Informatiebord
Ook kunnen wij melden dat het ANWB-informatiebord geleverd is! Inmiddels
hangt het aan de kerktoren en iedere dorpsgenoot of
voorbijganger kan de geschiedenis van het kerkgebouw lezen…voor een uitgebreide beschrijving
daarvan is dat mogelijk via de QR-code.
Kerkenvisie gemeente Rheden
Op de website van de gemeente Rheden staat het
volgende:
Een kerkenvisie is een visie op de toekomst van
kerkgebouwen. Met het opstellen van een kerkenvisie willen wij het gesprek op
gang brengen over de kerkgebouwen in onze gemeente en onderzoeken wat er
speelt bij kerkelijke gemeenten en andere eigenaren van kerkgebouwen. We
willen bekijken hoe de kerkenvoorraad er voor staat, welke kansen en
bedreigingen er zijn en of we door slimme samenwerking misschien ook kansen
zien voor de kerkgebouwen. Kansen die nu wellicht onbenut blijven.
In het afgelopen jaar heeft de gemeente Rheden onder leiding van Adviesbureau
COUP uit Delft een inventarisatie gehouden onder de besturen van
kerkgebouwen en daaraan gelieerde stichtingen.
Het resultaat daarvan is online gepresenteerd op 27 januari 2022. Het was zinvol
om kennis te maken met de vertegenwoordigers van de kerk- en parochiebesturen en stichtingen en om geïnformeerd te worden over de uitkomst van de
inventarisatie.
Bij de vraag over eventuele herbestemmingen van kerkgebouwen was een groot
percentage voor een cultureel/maatschappelijke functie. Daar zijn wij als Stichting
Dorpskerk Spankeren natuurlijk verheugd over!
Via de regionale pers en op de website van de gemeente Rheden wordt de stand
van zaken over de ontwikkelingen daarvan gepresenteerd door de gemeente
Rheden.

Actie “Ik buurt mee” - oktober 2021 – vervolg voorjaar 2022
In het najaar van 2021 is de Stichting Dorpskerk Spankeren 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. In het
voorjaar hopen wij deze actie af te ronden en uit te voeren.
Op dit moment is er nog een tekort van € 185,00. Wij doen graag een beroep op
jullie om de waardecheque van de Actie “Ik buurt mee” – voorjaar 2022 daarvoor

te bestemmen. Inmiddels hebben wij met de kerk overleg over de uitvoering
daarvan! Wij houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Een mooi voorjaar toegewenst!

Met vriendelijke groet,
Bas Geerdink, voorzitter, Ben van Middelkoop,
Tineke Hamer-Verveer en Bretta van Middelkoop-Slijkhuis

