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   WEEKBERICHT van 5 april 2020 
 

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

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

Deze zondag wordt vanuit de Dorpskerk in 
Rheden voor de eerste keer de kerkdienst 
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!  

Zondag 5 april 2020  

Zesde zondag Veertigdagentijd 

Palmzondag 

10.00 uur: Ds. Bert Bomer, Doesburg 

                  Organist: Kees v.d. Haak    

 

Inleiding tot deze dienst   

Het is vandaag Palmzondag. 

Doorgaans een zondag 

van vrolijke liederen en 

palmpaasstokken. Maar 

dezer dagen is die 

vrolijkheid niet zo  

voorhanden. Het is 

trouwens maar 

zeer de vraag of het 

verhaal van de intocht 

van Jezus op een ezeltje 

wel zo'n vrolijk verhaal is.  

Het is opmerkelijk, dat de evangelist Mattheüs 

vlak voor deze tocht op de ezel een verhaal 

plaatst van de genezing van twee blinden en 

eenmaal in Jeruzalem sluit Jezus zijn intocht 

ook weer af met de genezing van blinden.  

Het gaat dus over zien. Het gaat over: open 

ogen, inzicht hebben in wat Jezus voor ogen 

staat.  En het gaat óók over: je verkijken; je 

verkijken op wie je bent, hoe je leeft; je 

verkijken op de samenleving, de cultuur. Het 

gaat ook over: ziende blind zijn. En daarvan 

bevrijd worden en uit te zien naar een nieuwe 

weg. En weg die door Jezus wordt 

voorgedaan.  

Met vallen én opstaan! 

‘Hosanna! Maak ons vrij!’ wordt er 

geroepen. Vrij, waarvan...? Vrij, waartoe...? 

Bert Bomer 

Liederen en lezingen in deze dienst: 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aansteken van de kaarsen 

 
Aanvangslied: 221 
 
Groet en Bemoediging 

 

Gebed om ontferming  

Telkens afgerond met het zingen van het 

refrein van Lied 1003: 

 

Komt er, God, een nieuwe morgen 

als een teken van uw trouw, 

worden wij bevrijd van zorgen? 

God, kom gauw. 

 

Lied: 547: 1, 2, 3 en 6 

 

Schriftlezing: Mattheüs 21: 1-9 

 

Overdenking 

Lied: 556: 1, 3 en 5 
 
Gebeden – voorbeden – stil gebed- Onze Vader 
 

Mededelingen en bloemengroet 

 

Slotlied: 416 

 

Zegen 

 

Orgelspel 

Collectes:  

1ste collecte: ZWO project: opvang 

straatmeisjes in Accra, Ghana 

Sinds het coronavirus zich begin januari 2020 
over de wereld verspreidt, weten Afrikanen dat 
het virus op hen afkomt als een tikkende 
tijdbom. Ook in Ghana worden voorzorgsmaat-
regelen genomen. Scholen, kerken en mos-
keeën sluiten, sportactiviteiten en grote bijeen-
komsten zijn afgezegd. Ook begrafenissen, die 
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in Ghana vaak erg groot zijn, kunnen niet 
doorgaan.  
De Ghanese overheid maakt 100 miljoen dollar 
vrij voor een coronafonds.  
Kerk in Actie partner AG Care is beperkt in het 
geven van hulp nu ze geen onderwijs kunnen 
geven en de scholen dicht zijn, maar doet wat 
mogelijk is bij de opvang van straatmeisjes in 
Accra. In deze crisistijd is het voor de mensen 
in Afrika goed te weten dat wij met hen mee-
leven en ons verbonden voelen. Samen zijn we 
de Kerk in Actie: in Nederland en in Afrika. 
 

2de collecte: Kerkhuishouding 

Realisatie van kerkdienstgemist.nl in de 

Dorpskerk  

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collecte 5 april: 

Diaconie: 

 NL 32 RABO 03552.00.384 

 

Kerkrentmeesters: 

NL 56 RABO 03737. 27.631 

 

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. 

Om het u wat gemakkelijker te maken bieden 

wij daarnaast de 

mogelijkheid om te 

betalen via Givt.  

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  
Om in beweging te komen is er voor de 
meesten van ons een doel nodig. Het hebben 
van een stip aan de horizon helpt. De stip in 
het ontwerp is echter geen ingevulde ruimte, 
maar een open ruimte. De ruimte rond de stip 
is ingevuld met een weefsel van takken. 
In de lezingen op Palmpasen staat ook de 
zalving centraal.  
Zalving: een gebruik dat wij in onze 
protestantse traditie niet zo goed kennen. Maar 
het is heel bijbels, profeten en koningen 
worden gezalfd als hun taak een aanvang 
neemt. En wie gestorven is wordt ook gezalfd.  
De schikking met de kruiden symboliseert dat 
voor ons.  
Op Palmzondag wijst de schikking al vooruit 
naar Jezus’ dood. De groene takjes lijken wel 
een beetje op de palmtakken. 

 
Amnesty International 

Nu brieven aanschaffen in de kerk 

niet mogelijk is kan men wel kant-

en-klare brieven versturen per e-

mail.  

Ga daarvoor naar www.amnesty.nl en klik op 

‘Kom in actie’. Door je aan te melden krijg je de 

brieven in je mailbox en kun je ze versturen 

 
 

Bericht van overlijden 

Op 31 maart is Willempke Kip-Weiland op 81- 

jarige leeftijd overleden.  

Willy Kip was door haar werkzaamheden bij 

First lady en door haar jarenlange vrijwilligers-

taken bij vv Rheden en de judovereniging bij 

velen bekend. Voor onze kerk is ze in vroeger 

jaren actief geweest bij de bloemendienst. Ook 

heeft zij Zondagsschoolwerk gedaan.  

Willy was een geboren Rhedense. Ze woonde 

achtereenvolgens aan de Worth Rhedense-

weg, De Del en de Arnhemsestraatweg. Het 

laatste jaar bracht ze door op Rhederhof en in 

het Geldershof te Dieren. 

De begrafenis vindt in besloten kring plaats op 

zaterdag 4 april. Ze laat haar man Everd en 

haar zoon Robbert Jan en zijn gezin na. 

We wensen hen kracht en de liefde van God 

om dit verlies te dragen. 

 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-straatmeisjes
http://www.amnesty.nl/
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Stiltekapel  
Het is goed om u er op te wijzen dat de 
Stiltekapel normaal geopend blijft. 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.  

 
Bloemengroet 
De diaconie heeft begin maart 
besloten in het vervolg niet 
één, maar twee boeketten 
bloemen in de kerk te plaatsen. 
De ene is, zoals gebruikelijk 
voor een gemeentelid en de andere bos is voor 
een bewoner van ons dorp, die niet aan onze 
kerk verbonden is, maar wel een steuntje in de 
rug kan gebruiken. Zo willen we kerk zijn te 
midden van de dorpsgemeenschap van Rheden. 
Mede vanwege corona is dit initiatief nog niet 
gepraktiseerd. Maar met ingang van a.s. zondag 
gaan we dit voor het eerst doen (en vervolgens 
wekelijks). De namen worden aangeleverd door 
Ingrid Jansen van Radar Uitvoering Oost, de 
‘bovenburen’ van het JBC. 
Afgelopen week zijn de bloemen gegaan naar 
de heer Henk van der Meij, Wethouder 
Winterinkstraat 62 
 
In deze tijd gaan we dus gewoon door met het 
bezorgen van bloemen bij gemeenteleden, die 
ziek zijn of op een andere manier wat extra 
aandacht behoeven of verdienen.  
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 
 
5 april:  
10.00 uur: Velp:       ds. Lisette van Buuren       
                  Dieren:   ds. Joke Quik   
                  Rheden: ds. Bert Bomer  
 

Vieringen komende tijd uit Rheden: 
* 11 april Paaswake 
   22.00 uur: ds. Lisette van Buuren 
 
* 19 april: Oecumenische viering in het     
   teken van 75 jaar vrijheid 
  10.00 uur: ds. Gert Jansen/ 
                    diaken Ronald Henen 
  Spreker: burgemeester Carol van Eert 
                 (zie ook pag. 4 van dit Weekbericht) 
 
Vieringen komende tijd vanuit Dieren: 
*  9 april (Witte Donderdag)     
   19.30 uur: ds. Joke Quik/ds. Kees Bochanen 

 
* 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: 
* 9 april (Witte Donderdag): 
   19.00 uur: ds. Dirk Jan Brands  
                     Avondmaalsviering 
 
* 10 april (Goede Vrijdag) 
   19.00 uur: ds. Ina Eldering 

 
* 12 april Pasen 
   10.00 uur: ds. Frans Ort/ ds. Dirk Jan Brands 
 
 
Oecumenische Avondgebeden Stille Week: 
Aanvang: 20.30 uur 

6 april: Velp 
7 april: Velp 
8 april: Velp 
8 april: Dieren 
 
Daarna in april:             
15 april: Velp    
22 april: Dieren 
29 april: Velp        
 

 

De PKN  verzorgt op elke 

zondagmorgen om 09.20 uur op 

NPO2  een meditatie  

 

 

mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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19 april: Oecumenische in het teken van 75 
jaar vrijheid 

Op 19 april zal er 
een oecumenische 
viering gehouden 
worden in het teken 

van 75 jaar vrijheid vanuit 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). 
 
Verspreiding Weekbericht. 
Door diverse bel-acties zijn er inmiddels 175  
e-mailadressen bekend waar het Weekbericht 
naar toe gezonden wordt. 
Daarnaast vindt verspreiding op papier plaats 
naar ongeveer 70 adressen. We vragen ons 
echter af of iedereen die het Weekbericht op 
papier ontvangt dit goed kan lezen. 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. 
De bewoners van Rhederhof krijgen het 
Weekbericht al in een grotere letter. 
 
Steunpunt Coronahulp Rheden  
Veel inwoners hebben nu extra ondersteuning 
nodig, anderen willen juist graag helpen.  
Het Steunpunt Coronahulp helpt vraag en 
aanbod bij elkaar te brengen.  
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.  
Het gaat om bijvoorbeeld hulp bij het 
boodschappen doen, de hond uitlaten of 
gewoon het maken van een praatje via de 
telefoon. 
 
 
 
De Luisterlijn. 
Dag en nacht een luisterend oor  
 De vrijwilligers van deze prachtige organisatie 
bieden een luisterend oor voor mensen, en 
zeker voor ouderen, die door de coronacrisis 

kampen met eenzaamheid, angst en zorgen. 
De Luisterlijn is anoniem te bereiken via 0900 – 
0767 (lokaal tarief)  
 
Humanitas Home-Start Rheden 
In deze periode is het voor menig ouder best 
lastig als je met vragen zit over opvoeding of 
dat er veel meer onrust is in huis. Ook voor u 
zijn de mensen van Humanitas Home-Start 
Rheden een luisterend oor. Dus blijf niet te 
lang met je vragen zitten! Denk aan driftbuien 
van kinderen, geen structuur in de dag, ouders 
die oververmoeid zijn, kinderen die 
overprikkeld zijn en nog veel. 
https://www.home-start.nl/rheden/home 
M 06 12 36 34 20 
 
Humanitas Thuisadministratie en 
FormulierenHulp 
De maatregelen rondom het Corona-virus 
hebben vaak ook financiële gevolgen.  
Heeft u in deze onzekere tijden een vraag over 
financiën, inkomen, kwijtscheldingen of 
brieven? Vraag dan de ondersteuners van 
Humanitas om hulp. 
M 06 42 27 39 83 
E formulierenhulp.rheden@humanitas.nl 
 
Communicatie 

Houdt u het Weekbericht, Ontmoeting, de 

Website en facebook in de gaten.  

Via deze kanalen houden we u op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen. 

Op onze website vermelden wij alle informatie 

die van belang is voor onze kerkgemeenschap. 

Kijkt u daar ook regelmatig op. Het adres is 

www.dorpskerkrheden.nl.  Via de website kunt 

u ook gemakkelijk www.kerkdienstgemist.nl 

benaderen.  

  

Volgend week maken we weer 

een bericht. 

Kopij aanleveren tot uiterlijk  

donderdag 12 april 18.00 uur  

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

 

Samenstelling: Ineke van Huissteden   
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