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   WEEKBERICHT van 31 mei 2020 
 

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

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

 

Op zondag 31 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 31 mei 

Het feest van Pinksteren 
10.00 uur: Ds. Klaas Eldering 

                  Organist: Kees van den Haak 

 

 
 

Inleiding tot deze dienst: 

Bij Kerst kunnen mensen zich van alles 
voorstellen; Pasen wordt al wat lastiger, behalve 
dat het ook een lentefeest is.  
Maar Pinksteren?  
Wat moet je nou toch met Pinksteren? Is dat niet 
het meest vage, meest onzichtbare feest van de 
kerk?  
Hoe zie jij dat nou zelf? 
 

Liederen en lezingen in deze dienst: 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen  

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Drempelgebed 

 

Aanvangslied: 632: 1 en 3 

Groet en Bemoediging  

V: "De Heer zal bij u zijn" 
G: "OOK MET U ZIJ DE HEER " 
V: "Onze hulp is in de naam van de Heer" 
G: "DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT  

      HEEFT 

 

Psalm van de zondag: Psalm 68: 7 

 

Gebed om ontferming telkens afgerond met: 

V: ..., zo roepen wij samen:  

G:   "HEER ONTFERM U" 

 

Glorialied: 302: 1 

 

Inleiding over Pinksteren 

 

Lezing: OT: Ezechiël 11: 17-20  

 

Lied: 686: 1 en 2 

 

Lezing: NT: Johannes 20: 19-23 

 

Lied: 333 (3x) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied: 699 

 

Gebeden 

- Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader 

 

Collectes en bloemengroet  

 

Slotlied: 96 a: 1 en 4 

 
Zegen 

 

Orgelspel 

 

Collectes:  

1. ZWO Project: opvang straatmeisjes in     

    Accra, Ghana  

In Accra – de hoofdstad van Ghana – leven 

ongeveer 25.000 kinderen op straat. Veel van 

deze kinderen zijn de armoede, droogte, 

kinderarbeid of (huiselijk) geweld in het 
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noorden van Ghana ontvlucht en zo op straat 

in Accra terecht gekomen. 

De organisatie AG Care vangt in het opvang-

centrum Lifeline jaarlijks zo’n honderd straat-

meisjes op. Jonge meisjes kunnen weer naar 

school gaan. Oudere meisjes kunnen een 

beroepsopleiding volgen en worden gestimu-

leerd terug te keren naar hun oorspronkelijke 

dorpen om daar een nieuw bestaan op te 

bouwen. Wij hopen dat we op uw steun voor dit 

project mogen rekenen! 

 
2. Kerkhuishouding 
    Jeugdwerk eigen gemeente 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 31 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. 

 
 
 
 

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 31 mei: ds. Klaas Eldering 
* Zondag 7 juni: ds. Bram Grandia, Doesburg 
    
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 

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

* Zondag 31 mei: ds. Joke Quik  
                             en ds. Frans Ort 
* Zondag 7 juni: ds. Joke Quik 
 
Oecumenische Avondgebed      

*3 juni vanuit Velp, aanvang: 20.30 uur 
 

PKN:     

. 
* PKN verzorgt op elke 

zondagmorgen om 09.20 uur op NPO2  
een meditatie.  

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

Bloemengroet 

De bloemen gingen afgelopen 

zondag naar mevr. Mulder en mevr. 

Mensink. 

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  
 
Bedankjes 
Van mevr. Scheidt en mevr. Mulder kwamen 
reacties binnen op de bloemengroet. Ze waren 
blij verrast door de bloemen en bedanken er 
hartelijk voor! 
 
Online diensten 

De online diensten kunnen onverminderd 

rekenen op veel belangstelling. De aantallen 

per dienst schommelen wat, maar gemiddeld 

zijn er per dienst circa 120 aansluitingen. 

Omdat een deel ook samen kijkt denken we 

dat er per dienst tegen de 200 mensen kijken. 

De meeste mensen kijken op zondagmorgen, 

maar er is ook een flink aantal 

dat op een later tijdstip de 

diensten bekijkt. De kwaliteit 

van de uitzendingen is de 

afgelopen weken stapje voor 

stapje verbeterd en we 

kunnen nu wel zeggen dat de 

kinderziektes er wel uit zijn. 

Het blijkt dat de online viering 

voor velen in deze tijd dat 

diensten bijwonen niet mogelijk is voorziet in 

een grote behoefte en dat men hier ook heel 

blij mee is.   

 
Van de kerkenraad 

* Op 24 mei is Lisette van Buuren bevestigd als 

predikant van de gereformeerde Kerk in 

Wierden. De bevestigingsdienst is op zaterdag 

23 mei opgenomen en een dag later via 

YouTube uitgezonden. Het was heel mooi, dat 

de vader van Lisette haar heeft bevestigd. Els 

van Hout en Kees van den Haak zijn in 

Wierden getuige geweest van de bevestiging. 

Wij feliciteren Lisette van harte met deze 

benoeming en wensen haar een heel goede 
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tijd in Wierden en hopen dat zij zich hier op 

haar plaats voelt.  

 

* Het contract dat wij met Lisette hebben loopt 

nog door tot 1 juli. We zoeken nog naar een 

mogelijkheid om afscheid van haar te nemen. 

Hopelijk kan zij de komende tijd nog een keer 

bij ons voorgaan, zodat de mogelijkheid er dan 

is om aandacht te besteden aan haar vertrek 

bij ons. Wij willen dit niet ongemerkt voorbij 

laten gaan, want de afgelopen jaren heeft 

Lisette veel goed werk gedaan voor onze 

gemeente.  

 

* De openstelling van de kerk op zondag-

middagen levert iedere zondag een paar 

bezoekers op, maar het loopt niet storm. 

Desondanks zetten we de ingezette weg voort. 

Nu de moderamenleden elk een zondag 

gastheer zijn geweest vragen we andere 

gemeenteleden dit ook te doen.  

Ook vragen we wisselende organisten. 

 

* Zowel voor de predikant als voor de zangers 

is het prettiger om bij de huidige online 

diensten tijdens de preek de stoelen in het koor 

te verlaten en in de kerk te gaan zitten. Dit 

blijven we dus zo doen. 

 

* Het moderamen heeft voor de situatie waarin 

we kerkgangers toelaten bij een zondagse 

eredienst een gebruiksplan opgesteld. In dit 

plan wordt nauwkeurig beschreven welke 

maatregelen genomen dienen te worden 

tijdens de coronatijd. Voor degenen die de kerk 

bezoeken zijn enkele praktische regels 

opgesteld die bij de ingang opgehangen zullen 

worden of via het Weekbericht of anderszins 

bekend gemaakt zullen worden. Het 

uitgebreide gebruiksplan en de praktische 

regels kunt u ook terugvinden op de Website. 

  

* Ook hebben we de inrichting van de kerk  

enigszins aangepast en de stoelen en banken  

gemarkeerd  die gebruikt mogen worden, 

zodanig dat aan de 1.5 meter eis wordt 

voldaan.   

 

* Voor de gemeentebijeenkomsten die 

gehouden worden op 2 en 3 juni als ‘hoor’-

momenten in het kader van het beroepen van 

de nieuwe predikant, hebben zich tot nu toe 

ruim veertig mensen opgegeven.  

Voor de bezoekers gelden de corona-

gedragsregels, zie hiernaast. 

  

Dit betekent dat we twee bijeenkomsten 

houden:  

op dinsdagmiddag 2 juni om 15.00 uur en 

op woensdagavond 3 juni om 19.30 uur.  

Op beide keren zijn dus nog plaatsen 

beschikbaar. We hebben gemerkt dat er ook 

mensen zijn die zich niet realiseren dat 

aanmelding vooraf noodzakelijk is.  

Via het antwoordformulier op de website kunt u 

zich nog tot maandag 18.00 uur aanmelden, 

of via bestuur@dorpskerkrheden.nl 

 

Johan Meurs, scriba.  

 

 
 

Voor deze bijeenkomsten gelden de 

volgende ‘gedragsregels’ voor uw eigen 

veiligheid en die van anderen.  

 

In de kerk zijn enkele coördinatoren 

aanwezig om alles in goede banen te leiden. 

 

1. Kom niet naar de kerk als u verkouden bent, 

hoest of andere corona gerelateerde klachten 

heeft. 

2. Ingang alleen via de toren, handen daar 

desinfecteren, jassen meenemen de kerk in. 

3. Daarna meteen links of rechts via de 

zijpaden de kerk binnen gaan. 

4. Houd te allen tijde anderhalve meter 

afstand van elkaar. 

5. Bij het gaan zitten wordt begonnen bij de 

voorste rijen, te beginnen bij de gemarkeerde 

stoelen die het dichtst bij het middenpad 

staan. Vandaar de rijen naar achteren vullen. 

6. Er wordt niet gezamenlijk gezongen. 

Eventueel meekijken in uw eigen Liedboek. 

De Liedboeken in de kerk worden niet gebruikt. 

7. Bij het verlaten van de kerk wordt begonnen 

met de achterste rij. Verlaat uw plaats pas als 

de rij achter u leeg is. Trek uw jas vast aan in 

de kerk. 

8. Blijf na afloop niet in groepjes staan praten. 

9. Het betreden van het koor of de keuken is 

niet toegestaan. 

10. Vermijd gebruik van het toilet. Indien toch 

noodzakelijk, overleg met de coördinator. 

11. Volg altijd de instructies van de coördinator 

op. 
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Treinenclub gaat weer beginnen 
Marc Ligt, een van de begeleiders van de 
treinenclub die tot vorig jaar actief was in het 
JBC heeft een nieuwe ruimte gevonden en wil 
weer van start gaan onder de naam Treinen-
club Rheden.  
De bedoeling is om op 1 september a.s. te 
beginnen, mits dat in verband met de corona-
maatregelen is toegestaan. De nieuwe locatie 
is: Dr. Langemeijerweg 1c in Rheden, dit is 
achter de voormalige locatie van De Spaander. 
Hier is een ruimte beschikbaar van ca. 60 m2.  
Jongelui in de leeftijd van 8 tot 16 jaar kunnen 
lid worden. In de winterperiode kun je wekelijks 
op woensdagavond en vrijdagavond van 19.30 
uur tot 22.00 uur komen om met de treinen te 
rijden. In de zomerperiode alleen op woens-
dagavond met uitzondering van drie weken 
vakantie.  
De kosten van het lidmaatschap zijn € 16 per 
maand of € 180 per jaar.  
 
Er wordt een Märklin M baan opgesteld met 
meerdere bedieningspanelen. De baan moet 
nog worden opgebouwd. Ben je minstens 16 
jaar oud en vind je het leuk om mee te helpen 
met de opbouw van de baan en kennis en 
ervaring op te doen met solderen, elektronica 
en 3D printen? Dan is treinenclub Rheden ook 
op zoek naar jou.  
Voor meer informatie mail naar 
marc@treinenclub.nl of app naar 0643050104.  
 
 

Openstelling Dorpskerk 

Iedere zondagmiddag kunt u even binnenlopen 

in de Dorpskerk tussen 15.00 uur en 17.00 uur.                                                

U kunt een kaarsje aansteken, luisteren naar 

muziek, een praatje maken of gewoon even 

genieten van de stilte.                  

De bezoekers die we de 

afgelopen zondagen 

mochten ontvangen 

vonden het fijn om even 

te kunnen genieten van 

de sfeer en de gastvrijheid.   

 

 

 

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. 
 

 

 
 
 
 

Pinksteren 
 

Als een windvlaag die ons aanraakt, 
als een kracht die vleugels geeft 

strijkt Gods adem langs de aarde, 
stroom van hoop voor al wat leeft. 

 
Kracht die mensen bij elkaar brengt 

en die grenzen opengooit. 
Vuur dat koude harten opwarmt 

en de muur van ijs ontdooit. 
 

Een bezieling diep van binnen, 
als het trillen van een snaar. 

Door de Geest van God bewogen, 
staan wij open voor elkaar. 

 
Mensen komen in beweging, 
willen meedoen, vatten moed, 
willen bouwen aan een wereld 
waar het leefbaar is en goed. 

 
Als een windvlaag die ons uittilt 

boven ons beperkt bestaan, 
wijst de Geest van God ons wegen 

die wij samen kunnen gaan. 
 

Greet Brokerhof-van der Waa 
 
 

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

donderdag 4 juni 18.00 uur  

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

Samenstelling: Ineke van Huissteden   
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