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   WEEKBERICHT van 24 mei 2020 
 

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

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

 

Op zondag 24 mei wordt vanuit de 
Dorpskerk in Rheden 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 24 mei 

Zondag Exaudi, ‘Hoor mij’ 
10.00 uur: Ds. Madelon Beekhuis 

                  Organist: Piet Cnossen 

 

Inleiding tot deze dienst: 

De zondag tussen Hemelvaartsdag en 
Pinksteren heet in de kerkelijke traditie: 
zondag: ‘Hoor mij’ (Exaudi), naar Psalm 27, het 
gebed om gehoord en gezien te worden door 
God in een situatie van verlatenheid.  
Jezus is er niet meer, de Geest wordt 
verwacht. Hoe nu verder, wat staat ons te 
doen. We zijn in onzekerheid.  
In het licht van ons gebed horen wij dan het 
gebed van Jezus uit het Johannes evangelie, 
waarin hij bidt voor mensen, voor al die 
mensen, die hij ‘alles heeft bekend gemaakt en 
alles heeft gegeven’.  
Al zijn liefde en zorg voor de mensen - a.h.w. 
het hoogtepunt in het gebed - waarin Jezus zijn 
vertrouwen in ‘zijn mensen’ uitspreekt en hen 
tegelijk aan God opdraagt.  
Hoe actueel kunnen de bijbelse woorden toch 
zijn. Wij leven nu in een tijd van onzekerheid, 
waarin wij zoeken naar onze weg met elkaar in 
een onbekende situatie. Waar vinden wij moed 
en kracht, waar zien wij uitzicht?  
Wij hebben een erfenis ontvangen, zegt Jezus, 
een erfenis die verbonden is met die van 
Mozes, die ons leert hoe we met elkaar om 
kunnen gaan, op een manier dat de wereld 
bewoonbaar is voor alle mensen. 
 

 

Liederen en lezingen in deze dienst: 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen  

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Drempelgebed 

 

Aanvangslied: 221: 1 

 

Groet en Bemoediging  

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader 

     en van Jezus Christus de Heer 

 

Psalm van de zondag: Psalm 27: 1 en 4 

 

Gebed om ontferming  

 

Glorialied: 305 

 

Gebed van de zondag 

 

Lezing: OT: Exodus 23: 9-13  

 

Lied: 310: 1 en 5 

 

Lezing: NT: Johannes 17: 1-11 

 

Lied: 339a 

 

Overdenking 

 

Lied: 664: 1, 2 en 3 

 

Gebeden 

- Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader 

 

Collectes en bloemengroet  

 

Slotlied: 418: 1 en 2 

 
Zegen 

 

Orgelspel 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Collectes:  

1. Hart van Velp 

René en Yolanda Derksen hebben beiden veel 
ervaring in het werken in de zorg, zowel 
professioneel (bij stichting Driestroom), maar zijn 
ook ouders van een kind met een beperking. 
In januari 2015 hebben zij zorgbedrijf Hart van 
Velp overgenomen en zijn 1 maart jl. verhuisd 
naar hun nieuwe locatie aan de Hoofdstraat 168. 
Hiermee werd een droom werkelijkheid!  
Het zorgbedrijf bestaat uit een reguliere 
cadeauwinkel, waar u terecht kunt voor prachtig 
kwaliteitsspeelgoed en originele cadeaus voor 
jong en oud. Achter in het pand is er een 
gezellige huiskamer/atelier waar dagopvang 
geboden wordt aan mensen met een 
verstandelijke beperking en autisme. Met respect 
voor ieders mogelijkheid worden de cliënten 
betrokken in de samenleving door 
werkzaamheden in de winkel en activiteiten 
vanuit de dagopvang. 
 
2. Kerkhuishouding 
    Onderhoud JBC 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 24 mei: 

 

- Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384 

 

- Kerkrentmeesters: 

  NL 56 RABO 03737. 27.631 

 

Tip: u kunt ook een bijdrage eens per maand 
overmaken en de Diaconie en Kerkrentmeesters 
verdelen dat bedrag dan evenredig over de vier 
(of vijf) collecte-doelen. Dit is zeker het 
overwegen waard.  
Diaconie en Kerkrentmeesters zijn uiteraard blij 
met elke bijdrage in welke vorm dat ook. 
 
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: vanaf 1 mei 9.00 tot 
19.00 uur. Bewaart u wel afstand. 

 
 
 
 

Uitzendingen via Kerkdienstgemist.nl  
De volgende uitzendingen vanuit de kerken in 
onze omgeving zijn te volgen via 
kerkdienstgemist.nl 

Vieringen vanuit Rheden 10.00 uur 
        
* Zondag 24 mei: ds. Madelon Beekhuis 
* Zondag 31 mei: ds. Klaas Eldering 
    
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 

 
* Zondag 24 mei: pastor Barbara Elenbaas 
* Zondag 31 mei: ds. Dirk Jan Brands 
 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 
 

* Zondag 24 mei: ds. Klaas Eldering 
* Zondag 31 mei: ds. Joke Quik  
                             en ds. Frans Ort 
 
Oecumenische Avondgebed      
Aanvang: 20.30 uur 
* 27 mei vanuit Dieren  

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

PKN:     
 * Licht om door te geven 

De komende weken kunt u elke 
zaterdagavond om 18.00 uur kijken 

naar een speciale serie van Met hart en ziel 
(KRO-NCRV). Scriba ds. René de Reuver blikt 
in een aantal korte meditaties vooruit naar 
Pinksteren.  Iedere uitzending wordt afgesloten 
met een eigentijdse uitvoering van een lied uit 
het Liedboek. 
 
* PKN verzorgt op elke zondagmorgen om      
  09.20 uur op NPO2 een meditatie.  
 

---------------------------------------------------------- 
Bloemengroet 

De bloemen gingen afgelopen 

zondag naar Mevr. Scheidt en de 

fam. Miggelenbrink. 
Mocht u iemand weten die voor een 
bloemengroet vanuit de kerkgemeenschap in 
aanmerking komt, geef dit dan even door aan 
Dea Frederiks, 
 tel.:495 23 80, e-mail:  d.frederiks@hetnet.nl  
 
Online diensten 
De belangstelling voor de online diensten blijft 
onverminderd groot en we horen veel positieve 
reacties terug. Afgelopen week is Schaap-
sound, de leverancier van de 

opnameapparatuur nog 
langs geweest om een 
aantal zaken te verbeteren 
en het geluid beter in te 
regelen. Hierdoor is de 

kwaliteit nog weer verder verbeterd. Het is leuk 
om te vermelden dat een van onze technici 

mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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spontaan een bos bloemen ontving van een 
kijker omdat hij een paar klachten had kunnen 
oplossen.  
 

Belangrijk bericht over het beroepingswerk 

Afgelopen maandag heeft de kerkenraad de 

beroepingscommissie (bc) ontvangen in het 

koor van de kerk. In een grote kring konden we 

op ruime afstand van elkaar goed bijeen zijn.  

Willem Kruithof bracht verslag uit van de 

achtereenvolgende stappen die de bc gezet 

heeft:                                                                                                                             

- Eerst heeft de bc zichzelf goed voorbereid en 

twee cursusavonden over het beroepingswerk 

gevolgd. 

- Er is een advertentie geplaatst op de site van 

de PKN en er is bij de PKN een lijst 

opgevraagd met geschikte en beschikbare 

predikanten. Hierop hebben acht kandidaten 

gereageerd. 

- Vervolgens is een selectie van vijf gemaakt 

uit de acht sollicitanten. Met deze vijf is een 

gesprek gevoerd, waarna er drie overbleven 

om mee verder te gaan.                                                                                                                          

- Van deze drie zijn online enkele preken 

beluisterd.                                                                             

- Uit het totaalplaatje van deze drie kwam één 

kandidaat unaniem als favoriet naar voren.                                                                                                                                 

Hiermee is een tweede, diepgaander gesprek 

gevoerd, waarna de bc heeft besloten deze 

kandidaat aan de kerkenraad voor te dragen 

om te beroepen.   

 

Volgens de bc voldoet deze 

predikant aan alle criteria die in 

de advertentie zijn genoemd.                                                                                                                       

- Hij is ondogmatisch, 

ruimdenkend en staat   

   open voor verschillende geloofsbelevingen. 

- Hij streeft verbinding tussen de mensen na 

- Hij is pastoraal bewogen en heeft een sterk  

  inlevingsvermogen  

- Hij ziet de kerkelijke gemeente als heel  

  belangrijk maar ook als onderdeel van de  

  dorpssamenleving en hij wil daarin zeker een   

  rol spelen; 

- Hij ziet vorming en toerusting als een  

  belangrijk onderdeel van de kerkelijke  

  activiteiten en als middel in de relatie tussen  

  kerk en samenleving; 

- Hij is een open man en daardoor gemakkelijk  

  benaderbaar voor iedereen 

 

Met deze voordracht zit het werk van de bc 

erop, behalve wanneer deze predikant 

onverhoopt het beroep niet zou aanvaarden. 

De beroepingscommissie heeft hierna onder 

grote dankzegging voor het bereiken van dit 

prachtige resultaat de vergadering verlaten. 

Alle leden kregen een mooi boeketje mee. 

 

Vervolgens heeft de kerkenraad overtuigend 

besloten de voordracht over te nemen. 

Om er geen gras over te laten groeien heeft de 

kerkenraad de voorgestelde predikant 

gevraagd om een dag later, op dinsdag, naar 

Rheden te komen om kennis te maken.  

 

Ook deze bijeenkomst vond in een kring in het 

koor van de kerk plaats. Het is uiterst vreemd 

dat de kennismaking ‘op afstand’ moest 

plaatsvinden. Gelukkig deed dat geen afbreuk 

aan de hartelijkheid waarmee we hem in onze 

kring opnamen.  

Als eerste heeft de predikant zich aan ons 

voorgesteld en ons geïnformeerd over zijn 

vorige standplaatsen en zijn motivatie om naar 

Rheden te komen.  

Daarna stelden alle leden van de kerkenraad 

zich kort voor en had ieder een vraag voor de 

predikant. Zo ontstond er een interactief en 

ontspannen samenzijn dat van beide kanten 

als plezierig is ervaren. 

 

Met de predikant is afgesproken dat wij op 

korte termijn het beroep zullen uitbrengen. Pas 

nadat het beroep is uitgebracht kan de 

predikant in zijn huidige gemeente openheid 

van zaken geven. Aan ons als kerkenraad en 

bc is gevraagd zijn naam daarom voorlopig 

geheim te houden. 

 

Kerkordelijk is de volgende stap het ‘horen’ van 

de gemeente. Dit betekent dat wij op korte 

termijn de gemeenteleden willen informeren 

tijdens een aantal ‘gemeentebijeenkomsten’. 

Gezien de corona maatregelen kunnen we 

geen gemeenteavond organiseren zoals 

gebruikelijk. Daarom is besloten vier 

‘gemeentebijeenkomsten’ te organiseren 

waarbij maximaal 30 gemeenteleden aanwezig 

kunnen zijn.                                                        

 

Tijdens deze bijeenkomsten geeft de bc 

toelichting op de gevolgde procedure en 

kunnen vragen gesteld worden aan de bc en 

de kerkenraad. Ook zal dan de naam van de 

predikant bekend gemaakt worden.                                                                        

De bijeenkomsten zijn gepland op dinsdag 2 

juni en op woensdag 3 juni in de kerk.  

De aanvang is op beide dagen 15.00 uur en 

19.30 uur. 
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Om te weten hoe groot de belangstelling is en 

om de belangstellenden te kunnen verdelen 

over verschillende bijeenkomsten vragen wij 

alle leden die naar een van deze 

bijeenkomsten willen komen om zich hiervoor 

aan te melden bij de kerkenraad.  

 

Meldt U zich bij voorkeur aan via de website. 

Onder ‘Belangrijk bericht over het 

beroepingswerk hebben wij een 

contactformulier gemaakt dat u kunt invullen en 

versturen.  

U kunt zich ook rechtstreeks aanmelden bij de 

scriba via bestuur@dorpskerkrheden.nl  

 

Indien u het Weekbericht op papier thuis-

bezorgd krijgt kunt u ook het bijgevoegde 

antwoordformulier deponeren in de brievenbus 

bij Oranjeweg 230, uiterlijk op vrijdag 29 mei.  

 

Geeft u s.v.p. ook even aan op welke tijden u 
absoluut niet aanwezig kunt zijn, dan kunnen 

wij daar met de indeling rekening mee houden. 

U krijgt spoedig na 29 mei bericht wanneer u 

kunt komen.                                                                                                                       

 

Diegenen die vanwege hun kwetsbare 

gezondheid de bijeenkomsten niet kunnen 

bijwonen willen we in de gelegenheid stellen 

om een van de bijeenkomsten te volgen via 

kerkdienstgemist.nl. U kunt dit per email of 

telefonisch melden bij de scriba 026 4954320.  

Dit vraagt de nodige extra organisatie, dus wij 

vragen u hier alleen gebruik van te maken als u 

het echt niet verantwoord vindt om te komen.   

Johan Meurs, scriba 

 
Openstelling 
Afgelopen zondagmiddag hebben 
wij voor de tweede keer de kerk 
opengesteld. We konden 
verschillende mensen welkom heten, niet 
alleen leden van onze kerk, maar ook anderen. 
Mensen vonden het prettig om even rond te 
lopen en alles te bekijken. Ook de komende 
zondagen bent u welkom tussen 15.00 uur en 
17.00 uur in de Dorpskerk om even te genieten 
van de stilte, een kaarsje aan te steken te 
luisteren naar orgelmuziek of even een praatje 
te maken .  
 
Kunnen we weer naar de kerk?  
Onze regering heeft de afgelopen week de 
regels met betrekking tot bijeenkomsten 
versoepeld. Volgens de nieuwe regels kunnen 
bijeenkomsten, waaronder kerkdiensten, per 1 

juni a.s. weer georganiseerd worden voor 
maximaal 30 bezoekers, dus exclusief de 
organisatoren, en per 1 juli voor maximaal 100 
bezoekers. De geldende richtlijnen en 
gedragsregels, waaronder de 1.5 meter norm, 
hygiëne eisen en de regel dat mensen met 
corona gerelateerde klachten niet toegelaten 

mogen worden blijven van 
toepassing.   
 De landelijke PKN besteedt op 
haar website ruim aandacht aan 
dit onderwerp en beveelt aan 
om voorzichtig weer van start te 
gaan en de eerste periode 

waarin we dertig mensen mogen toelaten te 
gebruiken als een soort proef- en 
gewenningsperiode voor de volgende fase 
vanaf 1 juli waarin we tot maximaal 100 
mensen mogen toelaten.  
Daarnaast worden aanbevelingen gedaan hoe 
we veilig mensen kunnen toelaten tot de 
kerkdiensten.  
De kerkenraad heeft hier de afgelopen week 
uitvoerig over gesproken. Uit reacties van 
kerkleden merken we dat, hoewel de online 
diensten zeer gewaardeerd worden, het 
kerkbezoek door velen wordt gemist.  
Enerzijds willen we graag onze leden de 
mogelijkheid geven weer naar de kerk te 
komen, anderzijds speelt angst voor 
besmetting een rol. Aan het moderamen is de 
opdracht gegeven om dit nader uit te werken.  
Het is wettelijk verplicht om bij openstelling een 
gebruiksplan op te stellen, waarin alle regels, 
die nodig zijn om kerkdiensten veilig te laten 
verlopen, zijn opgenomen. Op dit moment zijn 
we met het opstellen van een dergelijk plan 
bezig. 
 
De aankomende gemeentebijeenkomsten in 
het kader van het beroepingswerk, waarover u 
elders in dit Weekbericht heeft gelezen, zullen 
we gebruiken om te testen of het gebruiksplan 
en de naleving ervan voldoende werken, of dat 
er nog aanvullingen nodig zijn.  
Indien dit positief uitvalt, kunnen we overgaan 
tot het toelaten van mensen bij kerkdiensten. 
Definitieve besluitvorming hierover volgt en u 
wordt hiervan op de hoogte gehouden.  
De kerkenraad 
 
Volgende week maken we weer een 
bericht. 
Kopij aanleveren tot uiterlijk  

donderdag 28 mei 18.00 uur  

via e-mail: 

weekbericht.rheden@gmail.com  

Samenstelling: Ineke van Huissteden   

mailto:bestuur@dorpskerkrheden.nl

