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   WEEKBERICHT van 12 april 2020 
 

    van de Protestantse Gemeente te Rheden 
                                                     
      (www.dorpskerkrheden.nl - www.facebook.com/dorpskerkrheden)   
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontwerp José Kip 

 

Wij wensen u Gezegende 
Paasdagen in deze onzekere 

tijd. 
Paasmeditatie 
 
In het licht van de stilte 
Pasen komt in stilte. Net als ieder jaar na een 
Stille Week op een Stille Zaterdag, maar nu in 
een tijd waarin de hele wereld bijna stil staat. 
Bijna…. Door het coronavirus moeten contacten 
beperkt blijven, gaan evenementen en bezoeken 
niet door, worden bijeenkomsten zo klein 
mogelijk gehouden - en toch gebeurt er van 
alles. We worden inventief en online is het bereik 
groot. Werk en school gaan ‘gewoon’ door vanuit 
huis. In de zorg en de andere essentiële 
sectoren voor de samenleving en de economie is 
het drukker dan ooit. Net als in veel hoofden, 
want houden we dit vol? En hoe zal het gaan in 
de toekomst? 
De stilte kan ons tot nadenken stemmen en 
inspireren, maar ook aanvliegen. Wat de één 
heerlijk stil vindt, vindt de ander akelig. De nacht 
heeft zijn eigen stilte, net als de sneeuw en de 
twee minuten op 4 mei. Stilte kan, onder andere, 
angstig en pijnlijk zijn, dreigend, beklemmend, 
beladen, drukkend, broeierig, luguber, zwaar, 

verbijsterd, verdrietig, schuldbewust, doods. 
Maar ook verwonderd en eerbiedig, bevrijdend, 
bescheiden, rustgevend, gemoedelijk, weldadig, 
innerlijk, gewijd, eensgezind, vertrouwd, 
veelzeggend, sprekend en zelfs oorverdovend.  
 
Zo schreef de Amerikaanse componist John 
Cage (1912-1992) in 1952 compositie 4’33”, of 
'Silent Piece', voor de piano. Op YouTube staan 
uitvoeringen. In 4 minuten en 33 seconden raakt 
de pianist geen toets aan. Er zijn alleen 
omgevingsgeluiden te horen. Grappig, maar het 
is toch serieus bedoeld. Volgens Cage is er 
namelijk geen lege ruimte of lege tijd en is er 
altijd wel iets te zien of te horen. We kunnen het 
nooit helemaal stil krijgen.  
Stilte lijkt de afwezigheid van geluid, maar het is 
eerder de afwezigheid van beweging. Te verge-
lijken met de roerloze reiger aan de waterkant, 
‘mediterend over de vraag of zijn zorg om in 
leven te blijven ook de zin van zijn leven is. 
Roerloosheid derhalve als de bron van stilte. Dat 
maakt stil zijn tot een ook fysieke houding, een 
actief en gestileerd stil zitten.’(Christiane Berk-
vens en Sytze de Vries in ‘Vieren & brevieren’)  
Maar wij kunnen over het algemeen moeilijk 
stilzitten. Wij kunnen niet zonder beweging of 
geluid en laten ons graag horen. We hebben 
vaak de televisie aan staan, of oortjes in. En we 
hebben de neiging stilte gauw op te vullen, met 
troostwoorden of verklaringen.  
Tegelijk is door drukte, lawaai en stress de 
behoefte aan rust en stilte groot. Elihu zei het al 
tegen Job: ‘… sta even stil en heb oog voor 
Gods wonderen.’ (Job 37 vers 14). Maar het kan 
ook té stil worden, waardoor eenzaamheid en 
gemis extra hard aankomen, gedachten op de 
loop gaan en wezenlijke zaken ongezegd blijven.  
De dichter van Psalm 83 roept: ‘God, houd u niet 
stil, zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe, …’ 
(Psalm 83 vers 2) En God luistert. 
Pasen begint in de roerloze stilte van de vroege 
morgen. Maar daar komt beweging in: de 
vrouwen gaan naar het graf, de aarde beeft, een 
engel komt zeggen dat Jezus is opgestaan en 
Jezus is er zelf. 
En dat houden we niet stil, dat vieren wij samen, 
ook al moet het op afstand. 
Lisette van Buuren 
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Op Stille Zaterdag 11 april wordt vanuit de 
Dorpskerk in Rheden de Paaswake 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Als u uw Liedboek bij de hand houdt kunt u 
meezingen en misschien wilt u ook wel een 
kaars aansteken. Zo zijn we toch met elkaar 
verbonden. 
 

Welkom vanuit de Dorpskerk!  

Stille Zaterdag 11 april 2020  

22.00 uur: Ds. Lisette van Buuren 

                  Organist: Piet Cnossen 

 
In het licht van de stilte 
 

Liederen en lezingen in deze dienst: 

 
Lied:  Als alles duister is, 
           ontsteek dan een lichtend vuur, 
           dat nooit meer dooft. 
           Vuur dat nooit meer dooft! 
 
Intocht van de Paaskaars   
 
Lied: 600 
 
Gebed van de Stille Zaterdag  
 
Inleiding op de lezingen:  
Waarom is deze nacht anders dan andere… 
 
Dit is de nacht... 
 
Lezen: Genesis 1: 1-5 
 
Lied 982 

 
Dit is de nacht… 
 
Lezen: Exodus 14: 9-14, 21-31 
 
Lied: 606 

 
Dit is de nacht… 
 
Lezen: Romeinen 5: 21- 6: 5 
 
Lied: 858 
  
‘De lof van het Licht’ Dit is de nacht… 

 
Lezen: Matteüs 27: 62- 28: 10  
 
Overdenking  
 
Lied: 887 

Vernieuwing Doopbelofte 
Voorbeden - stil gebed - Onze Vader   
 
Slotlied: 642: 1, 4, 6, 8 

 
Zegen  
 
Orgelspel 

 

 

Collecte: Stichting Leergeld 

 
 
Heb je een laptop nodig voor school of wil je 
graag mee op schoolkamp of -reis, wil je sporten 
of muziek- of dansles volgen en zijn jouw ouders 
niet in staat dit voor jou te betalen? Dan is het 
goed mogelijk dat stichting Leergeld Arnhem 
Renkum Rheden je hiermee kan helpen.  
 
Primair: directe hulp 
In eerste instantie wordt ingezet op rechtstreek-
se hulp aan individuele kinderen, zodat deze 
mee kunnen doen aan binnen- en buiten-
schoolse activiteiten. Die hulp beslaat een scala 
van middelen, waarbij ook samenwerking of 
doorverwijzing naar andere instanties of 
organisaties mogelijk is. 
 
Secundair: doorverwijzing naar 
voorzieningen 
Een intermediair die het huisbezoek aflegt 
spreekt in eerste instantie over de activiteit die 
aangevraagd is. Eventueel kan doorverwezen 
worden naar plaatselijke of landelijke 
voorzieningen. 
Daarnaast zet Leergeld zich in voor het 
verbeteren van de situatie van kinderen in 
armoedesituaties, door invloed uit te oefenen op 
de landelijke en regionale voorzieningen en wet- 
en regelgeving waardoor er voor deze groep 
kinderen meer mogelijkheden ontstaan zich te 
ontwikkelen. 
 

Als u wilt bijdragen aan deze collecte, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekening o.v.v. collecte 11 april: 

Diaconie: NL 32 RABO 03552.00.384 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Collecte app 

In deze tijd blijft ondersteuning voor diegenen 

die onze hulp nodig hebben nodig. Daarnaast 

gaan voor de kerk de kosten ook gewoon door.                                                                                                                                                                        

Het zou fijn zijn als u in deze tijd onze 

collectedoelen blijft steunen. 

Heeft u de Givt app al?  

Dit is een betaalmethode die inmiddels door 

heel veel kerken is ingevoerd.  

Om hiervan gebruik 

te kunnen maken 

moet u als eerste de 

app downloaden op 

uw smartphone.  

U krijgt dan een 

aantal vragen in te 

vullen waarmee u 

zich aanmeldt bij 

Givt en hen machtigt 

om de door u aangegeven bijdragen van uw 

rekening af te schrijven.  

Als u een bijdrage wilt storten dan opent u 

deze app, vult het bedrag in, u kunt ook voor 

de tweede collecte een bedrag invullen en klikt 
op volgende. Dan klikt u op lijst, vult bij 

zoeken Rheden in, dan komt onze kerk in 

beeld en klikt u op geven.  

Het lijkt ingewikkeld maar het went snel. Na de 

eerste keer geven komt onze kerk de volgende 

keer automatisch in beeld.  

Mocht dit problemen geven, belt u dan even 

met Kees v.d. Haak 06 53391846 

 

De liturgische schikking  
Bij deze schikking staat het zien’ centraal. 

Rond de opening (het oog) ontstaat een krans 

van kleinere ogen door 12 witte bloemen. Het 

weefsel is levend geworden door de 

bloesemtakken. 

De leerlingen zijn het symbool voor de twaalf 

witte bloemen. Wit als teken van een nieuw 

begin. 

 

Bloemengroet 
De bloemen gingen 
afgelopen week naar Mevr. 
Merbis en dhr. Joh. 
Bosveld. 
Mocht u iemand weten die 
voor een bloemengroet 
vanuit de kerkgemeenschap 
in aanmerking komt, geeft 
dit dan even door aan Dea Frederiks, tel.:495 
23 80,  
e-mail:  d.frederiks@hetnet.nl  

Uitzendingen via Kerkdienstgemist.nl  
De komende weken zijn de volgende 
uitzendingen vanuit de kerken in onze 
omgeving te volgen via kerkdienstgemist.nl 
 
Vieringen komende tijd uit Rheden: 
* 11 april Paaswake 
   22.00 uur: ds. Lisette van Buuren 
 
* Zondag 19 april:  
   Oecumenische viering in het     
   teken van 75 jaar vrijheid 
  10.00 uur: ds. Gert Jansen/ 
                    diaken Ronald Heinen 
  Spreker: burgemeester Carol van Eert 
                 (zie ook pag. 3 van dit Weekbericht) 
 
* Zondag 26 april:  
   10.00 uur: ds. Bert Bomer 
 
* Zondag 3 mei: 
   10.00 uur: ds. Bram Grandia 
------------------------------------------------------------ 
 
Vieringen komende tijd vanuit Dieren 
* 10 april (Goede Vrijdag)       
   19.30 uur: ds. Frans Ort 
 
* 11 april (Stille Zaterdag)       
   19.30 uur: Meinie Visser 

 
* 12 april (Pasen)                    
   10.00 uur:  ds. Kees Bochanen/ 

                      ds. Joke Quik/ ds. Gert Jansen 
* 26 april  
   10.00 uur: ds. Joke Quik   

------------------------------------------------------------ 
 
Vieringen vanuit Velp: 
* 10 april (Goede Vrijdag) 
  19.00 uur: ds. Ina Eldering 

 
* 12 april Pasen 
   10.00 uur: ds. Frans Ort/ ds. Dirk Jan   

                                                  Brands 
* 15 april Oecumenische Avondgebed      
    Aanvang: 20.30 uur 

----------------------------------------------------------- 
 
De PKN  verzorgt op elke 
zondagmorgen om 09.20 uur  
op NPO2  een meditatie  

mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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Zondag 19 april: Oecumenische viering  
75 jaar vrijheid - Herdenking en viering voor 

iedereen  

 

 
Op zondag 19 april 0m 10.00 uur wordt een 
oecumenische viering gehouden in het teken van 
75 jaar vrijheid vanuit de Dorpskerk in Rheden. 
Deze kunt u ook rechtstreeks volgen 
via kerkdienstgemist.nl 
Aan deze viering nemen alle vijf protestantse 
gemeenten van de gemeente Rheden deel en 
ook de protestantse gemeente Rozendaal. 
Namens de RK kerk is de Eusebiusparochie met 
de locaties Dieren, Velp en Arnhem vertegen-
woordigd. Naast de kerken is de burgerlijke 
gemeente Rheden vertegenwoordigd in de 
persoon van burgemeester Carol van Eert. 
Voorgangers in deze viering zijn diaken Ronald 
Heinen (namens de RK kerk) en ds. Gert Jansen 
(namens alle Protestantse gemeenten). 
 
In het volgende Weekbericht uitgebreide 
informatie hierover. 
 
Kerk-zijn tijdens de Coronacrisis 

Het is een bijzondere tijd, vreemd, angstig, 
weinig tot geen sociale contacten. De berichten 
over de crisis maken ons bezorgd, bang, 
onzeker, soms hoopvol. Vanavond (woensdag) 
zijn voor het eerst de IC opnamen iets gedaald, 
hoopvol, maar we zijn er nog lang niet.  
Hoe kun je kerk zijn met elkaar, juist nu we 
elkaar zo nodig hebben? De mogelijkheden 
zijn beperkt, maar met elkaar proberen we er 
het beste van te maken. Via de telefoon, 
whatsapp, facebook en andere media zoeken 
we elkaar toch op, informeren we naar elkaars 
gezondheid, wisselen we nieuwtjes en foto’s 
uit, maken een praatje en bieden onze hulp 
aan. Zo hebben we een gevoel van 
verbondenheid, we staan er niet alleen voor.  

 

Ons Weekbericht heeft een andere functie 
gekregen, het is een belangrijk middel om de 
gemeente, u dus, op hoogte te houden 
van alles wat er speelt en verandert. Inmiddels 
wordt het Weekbericht wekelijks bezorgd bij 
meer dan 250 adressen, via de mail of in de 
brievenbus.                                                                                                       
Ook al onze leden in Rhederhof ontvangen het 
Weekbericht in grote letters. Iedere week staat 
er een meditatie in of een inleiding op de 
komende dienst door de dienstdoende 
predikant. 
De bloemengroet gaat gewoon door en er 
wordt ook een bloemengroet gebracht bij 
mensen in ons dorp die weliswaar geen lid van 
onze kerk zijn, maar wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Hierin werkt de Diaconie 
samen met Incluzio, voorheen Radar. 
 
Op zondag 5 april konden we onze eerste 
online kerkdienst uitzenden. Als kerkenraad 
zijn we heel blij, dat dit mogelijk is geworden 
dankzij de geweldige inzet van onze technici.  
De dienst is door veel mensen (180) bekeken 
en heel erg gewaardeerd. We mochten veel 
positieve reacties ontvangen, waarin mensen 
vooral uitspraken dat zij zich bemoedigd en 
gesteund voelden. Ook werd door velen 
ondanks de fysieke afstand onderlinge 
verbondenheid ervaren. Wij zijn blij met deze 
reacties en voelen ons geïnspireerd hierin 
verdere stappen te zetten. De komende dagen 
gaan we aan de slag met verdere verbeterin-
gen van de uitzendingen, waaronder het geluid 
dat nu nog als te zacht werd ervaren.  
Inmiddels is deze week de definitieve Wifi-
aansluiting geactiveerd. Tot nu toe moesten we 
het doen met een mobiele verbinding maar dat 
is nu verleden tijd. Ook in de komende weken 
zullen er verschillende online kerkdiensten zijn 
vanuit de Dorpskerk. 
Zo proberen we toch kerk met elkaar te zijn in 
de hoop dat we met elkaar goed door deze 
moeilijke periode heen komen en elkaar snel 
weer mogen ontmoeten in de Dorpskerk. 
 
Mocht u het Weekbericht nog niet ontvangen, 
neemt u dan contact op met Ineke van 
Huissteden telefoon 026 4954579, of mailt u 
even naar weekbericht@dorpskerkrheden.nl. 
Bezoekt u ook onze website, deze houden we 
bijna dagelijks bij en u vindt hier alle actuele 
informatie.  
Wilt u een reactie te geven? Dan kunt u dit 
doen op de Website. Onder ieder bericht heeft 
u de mogelijkheid een reactie te plaatsen. Wij 
zouden dit heel leuk vinden.  
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:weekbericht@dorpskerkrheden.nl


- 5 -  

We zitten nu midden in de Stille Week. Deze is 
heel anders dan andere jaren, toch wensen wij 
goede paasdagen, gezondheid en veel sterkte 
in deze onzekere tijd.  
Uw Kerkenraad 
 
Stiltekapel  

De Stiltekapel blijft normaal geopend. Iedereen 

die in deze tijd even een moment van stilte wil 

beleven of een kaarsje wil branden kan hier 

terecht. De openingstijden zijn: tot 30 april van 

9.00 tot 16.00 uur en vanaf 1 mei van 9.00 tot 

20.00 uur. Bewaart u wel afstand.  

 

Bericht van overlijden 

Op 8 april is Marlies Kunst op 60-jarige leeftijd 

overleden. Zij was de echtgenote van Wim 

Kunst en de moeder van Daniel en Lisanne en 

de oma van twee kleinkinderen. 

Na een geslaagde operatie in januari jl. is haar 

gezondheid in de laatste maanden als gevolg 

van diverse complicaties sterk verslechterd. 

De uitvaartdienst is op woensdag 15 april om 

14.30 in de Dorpskerk, waarna zij op Heiderust 

begraven zal worden. Vanwege de corona-

maatregelen zal dit in kleine kring plaatsvinden. 

De dienst wordt uitgezonden en is te volgen op 

kerkdienstgemist.nl 

We wensen de familie en allen die haar zullen 

missen kracht en Gods nabijheid toe om dit 

verlies te dragen. 

 

Paasgroet 

Aan alle bewoners van Rhederhof en aan alle 

(oudere) leden van onze kerk, die het Week-

bericht op papier ontvangen, wordt deze week 

een kaart met een paasgroet uitgereikt. Dit was 

een idee van Tineke Ypma. José Kip heeft het 

ontwerp voor de voorkant van deze dubbele 

kaart gemaakt. Aan de binnenkant staat een 

foto van onze kerk met een tekst. De 

bezoekers van het Ouderencontact krijgen 

eveneens deze groet.  

Zie ook pagina 1 van dit Weekbericht. 

 
Paasontbijt voor 
ouderen 
Op maandag 13 april, 
tweede Paasdag, zal sc 
Rheden in samenwerking 
met Incluzio (voorheen 
Radar Uitvoering Oost) 
200 ontbijtjes verzorgen 
voor ouderen in Rheden, met name in en 
rondom De Brink en Het Veerhuis.  

Deze ontbijtjes worden volgens RIVM-
richtlijnen gemaakt door jeugdleden en 
vrijwilligers van sc Rheden. 
Daarnaast zullen de dames van ‘Los’ om 11 
uur voor muziek op het plein zorgen, zodat de 
mensen vanuit hun huis kunnen genieten van 
een stukje muzikale omlijsting van deze 
ochtend. 
De Diaconie ondersteunt dit initiatief, heeft 
meegedacht en staat garant in geval van nood. 
Anouk Huurman 
 

Houd moed, heb lief 

Via Tiny Rigter, 

scriba van PKN 

Velp, werden wij 

geattendeerd op 

een initiatief van 

Anne-Meta 

Kobes, 

predikant van 

de Sionskerk in 

Heerenveen, 

dat door de 

landelijke kerk is 

overgenomen 

en nu ‘viral’ gaat 

in kerkelijk 

Nederland. Het 

betreft een rode 

vlag of banner 

met de tekst HOUD MOED HEB LIEF, die bij 

PKN Heerenveen te bestellen is. 

Tijdens de moderamenvergadering van 

dinsdag 31 maart is besloten zo’n vlag te 

bestellen. Een vorm van ‘wapperende’ 

bemoediging in deze moeilijke tijd.  

Suggestie: maakt u er ook een foto van en zet 

deze op facebook.  

Op mijn facebookpagina 

staat hij al. 

Bij de vlag zat ook een 

aantal ansichtkaarten 

(bijlage). De komende 

weken zullen deze kaarten 

gevoegd worden bij de 

bossen bloemen, die 

wekelijks bij twee inwoners 

van Rheden bezorgd worden. 

Jan de Bes 

 
 
Coronavlag Dokkumer Vlaggencentrale:  
Opbrengst naar Rode Kruis  
In het dorp zie je op steeds meer plekken ook 
rode ‘coronavlaggen’ wapperen met de tekst 



- 6 -  

‘Met elkaar, voor elkaar’ die een ode zijn aan 
alle beroepen die momenteel in de crisistijd 
extra hard werken. De 
Dokkumer Vlaggencentra 
heeft deze speciale 
coronavlag gemaakt en 
van de opbrengst gaat 
per vlag, € 7,50 incl. btw 
naar het Rode Kruis. De 
vlag kan online besteld op de website van de 
Dokkumer Vlaggencentrale.  
 
Weekbericht grote letter 
Voor de mensen die het Weekbericht op papier 
in de bus krijgen: als u moeite hebt met de 
kleine letter, kunt u dit melden bij Johan Meurs, 
tel. 495 4320. We kunnen voor u het 
Weekbericht dan in een grotere letter 
afdrukken. Ook de bewoners van Rhederhof 
krijgen het Weekbericht al in een grotere letter. 
 
Verspreiding Weekbericht 

Het aantal leden dat geen computer bezit en 

het Weekbericht iedere week op papier 

thuisbezorgd krijgt is inmiddels toegenomen tot 

meer dan 70. Hoewel deze service is ontstaan 

om contacten te onderhouden ten tijde van het 

corona virus, lijkt het ook in een permanente 

behoefte te voorzien. De leden van het 

moderamen en enkele wijkteamleden fungeren 

tot nu toe als postbode. Graag zien zij in de 

toekomst een situatie waarbij enkele vaste 

krachten deze taak overnemen. Per persoon 

zouden dan ± 10 Weekberichten bezorgd 

kunnen worden. Wie helpt?  

Graag een mailtje naar joh.meurs@planet.nl of 

een telefoontje naar 495 4320.  

 
 
Steunpunt Coronahulp Rheden  
Inwoners die extra ondersteuning kunnen 
gebruiken of deze juist bieden, kunnen vanaf 
maandag 23 maart op werkdagen tussen 09.30 
en 15.00 uur bellen naar 026 – 370 70 70.  
 
 
De Luisterlijn. 
Dag en nacht een 
luisterend oor  
Voor iedereen, die door de coronacrisis kampt 
met eenzaamheid, angst en zorgen. De 
Luisterlijn is anoniem te bereiken via 0900 – 
0767 (lokaal tarief)  
 
 
 
 

Gebed  
(Uitgesproken door ds. Bert Bomer in de online 
dienst van 5 april jl.) 
Heer God, herder van de mensen, 
Hier zijn wij met de verwarde huishouding van 
ons hart 
En met zoveel gedachten in ons hoofd 
En ook zoveel stilte en gemis. 
 
Stil is de straat. Overal 
Mensen in huizen verdwenen, 
Even een luide sirene –  
Stil is de straat overal.  
 
Klassen, kantoren zijn leeg. 
Thuis moeten werken of leren, 
Hoe alles organiseren? 
Klassen, kantoren zijn leeg. 
  
Mensen zijn bang overal. 
Ieder op afstand gehouden: 
Ben je niet ziek of verkouden? 
Mensen zijn bang overal. 
  
Mensen gebonden aan huis. 
Puzzels of brieven of boeken. 
Bellen, maar niemand bezoeken. 
Mensen gebonden aan huis. 
  
Veel in ons leven valt stil. 
Doorgaan en ’s nachts liggen malen: 
Kan ik nog alles betalen? 
Veel in ons leven valt stil 
  
Stil is ons dorp. Overal 
Mensen in huizen verdwenen, 
Even een luide sirene –  
Stil is de straat overal.  
 
O God, we zijn zo verlangend naar licht, 
Naar liefde, naar leven, naar Pasen 
En daarom bidden wij en zingen wij:  
 
Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 
 
Naar lied 1003 uit het Liedboek. 

 
Volgend week maken we weer een bericht. 
Kopij aanleveren tot uiterlijk  

donderdag 19 april 18.00 uur  

via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com  

 
Samenstelling: Ineke van Huissteden   

mailto:joh.meurs@planet.nl

