Spankeren, november 2022

Beste mensen,

In de afgelopen jaren is in de Petruskerk rond
2 november een herdenkingsbijeenkomst
gehouden in het kader van
Samen Gedenken – “Steek een licht op”.
Dit jaar zal dat zijn op zondagmiddag 6
november 2022 van 15.00 – 17.00 uur.
Er is gelegenheid om in de kerk een kaars aan
te steken die meegenomen kan worden naar uw eigen herinneringsplek. Ook kunt
u een naam in een gedenkboek laten schrijven om zo de herinneringen aan uw
dierbaren levend te houden.
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst zijn er drie muzikale optredens van Loïs
Bruggema uit Ede. De optredens zijn van 15.10 – 15.25 uur; 15.50 – 16.05 uur
en van 16.25 – 16.40 uur.
Dat de kerk voor alle dorpsgenoten een ontmoetingsplek mag zijn!

Op zaterdag 10 december 2022 is er een kerstmarkt van 11.00 – 17.00
uur in het kerkgebouw en op het
Kerkplantsoen kunt u een smid aan
het werk zien en staat de foodtruck
“brood en soepie!”. Ook zeer aan te
bevelen!
In het kerkgebouw staan diverse
kramen zoals groenverkoop van
kerststukken, curiosa, keramiek,
kerstartikelen, honing, Chocolaterie
Alberdeco, vogeltaarten en verkoop
van zelfgemaakte artikelen vervaardigd door deelnemers aan de dagbesteding
“De Zonnehoeve” in Laag-Soeren. Ook kunt u luisteren naar een optreden van
Kamerkoor Canzonet uit Dieren en natuurlijk is er dan koffie, thee en glühwein.
Het Kamerkoor Canzonet zal twee keer 15 minuten optreden. Het eerste optreden
begint om 14.00 uur; het tweede om 14.45 uur.

Kerstconcerten
In december vinden kerstconcerten plaats in de Dorpskerk in
Spankeren en wel op
➢ vrijdag 16 december - Popkoor RESET uit Dieren.
➢ zaterdag 17 december - Sursum Corda uit Ellecom.
aanvang 20.00 uur; kerk open 19.30 uur.
➢ woensdag 21 december - muziekvereniging Wilhelmina
uit Spankeren.
Voor elk wat wils dus! Van harte aanbevolen!

De rode loper uitgelegd…
Op zaterdag 22 oktober jl. hebben wij de rode loper uitgelegd voor de donateurs,
vrijwilligers en sponsoren van de Stichting Dorpskerk Spankeren…en natuurlijk
voor de muziekliefhebbers!
Op zaterdagavond 22 oktober jl. heeft de band
“Move Your Mind” een concert verzorgd…het
was genieten!
Een goede sfeer en veel enthousiaste reacties!
Menno Lammers (keyboard) heeft ook op het
kerkorgel gespeeld…prachtig in combinatie met
de band! Een optreden dat om herhaling vraagt
aldus een van de bezoekers…mooier kan niet!

Donatieverzoek 2022
Zoals jaarlijks in oktober komt via deze Nieuwsbrief het
verzoek om uw jaarlijkse donatie over te maken. Wij
danken u bij voorbaat voor uw bijdrage!

Rabo ClubSupport 2022
Ook willen wij u hartelijk danken voor het uitbrengen van uw stem op ons project
voor een extra opbergkast ten behoeve van culturele activiteiten.
Stichting “Het Werkt” zorgt voor de realisering ervan!

Actie “Ik buurt mee!”
De cheques voor de Actie “Ik buurt mee!” kunt u nog tot en met 3 december 2022
online doneren. Via https://www.ikbuurtmee.nl/activityDetails.php?id=356
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Bas Geerdink, voorzitter, Ben van Middelkoop,
Tineke Hamer-Verveer en Bretta van Middelkoop-Slijkhuis

