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   WEEKBERICHT van 4 oktober 2020 
 

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

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

 

Op zondag 4 okt. wordt de kerkdienst ook 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
We wensen u, thuis of in de kerk, een goede 
viering toe! 
 

Welkom vanuit de Dorpskerk!  

Zondag 4 oktober 

Achttiende zondag na Pinksteren 

Israëlzondag 

Dierendag 

 

10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet                                              

                  Organist: Kees v.d. Haak 

                  Kindernevendienst 

                   

Inleiding: 

Op de eerste zondag in oktober worden we 

uitgenodigd om aandacht te besteden aan 

onze bijzondere relatie met Israël. Daarbij kun 

je denken aan het land Israël en de mensen 

die daar wonen, maar ook aan het verleden 

van dit volk, haar tradities en eigenheid. We 

kunnen ons verwonderen over hoe het zich 

staande wist te houden in de diaspora ondanks 

pogingen, bewust of onbewust, 

om de gedachtenis aan dit volk 

uit te wissen. 

Komende zondag wil ik graag 

met u stil staan bij een tekst uit 

Jesaja 2. Aan de hand van dit Bijbelgedeelte 

zal ik iets vertellen over hoe de rabbijnen kijken 

naar de Bijbel. En zo mogen wij ons deze 

zondag laten inspireren door die oude, rijke 

Joodse geloofstraditie. 

Zondag is het ook 

dierendag. Niet voor niets de 

sterfdag van Franciscus van 

Assisi. Hij staat voor een 

traditie van verwondering en 

liefde voor heel de 

geschapen werkelijkheid, de 

dieren, de planten en ook de 

zon en de maan. Een aantal coupletten van 

zijn zonnelied zullen we beluisteren en zingen.  

 

In deze dienst zal Chris Duisterwinkel 

worden bevestigd in het ambt van diaken. 

We zijn blij dat hij deze taak op zich gaat 

nemen! 

 

Helaas zien we ons vanwege de toename van 
Corona genoodzaakt om het zingen tot een 
minimum te beperken.  
 

 

Liturgie in deze dienst: 

 

Ontmoeting 

 

Wij maken het stil 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Drempelgebed 

 
Aanvangslied: Psalm 65: 1 (zittend!) 

 

Bemoediging  

V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer, die de     
      hemel en aarde gemaakt heeft,  
      die trouw is tot in eeuwigheid  
      en die nooit laat varen het werk  
      dat zijn hand begon. 
Groet 
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader,    
     door Jezus onze Heer,  
     in gemeenschap met de Heilige Geest 
A.: Amen. 

 

Inleiding op de dienst 

 

Gebed 

  
 Lied 281: De organist speelt het lied, 

                  lezen 1 t/m 6,  

                  afsluiting door het orgel. 

 

Leefregel: Exodus 20 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Kinderlied: wordt door het orgel gespeeld. 

U kunt het zelf meelezen. De tekst komt uit 

Psalm 119 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
 
Gesprekje met de kinderen 
 

Gebed van de zondag 

 

Lezing: Jesaja 2: 1-5 

 

Lied: Psalm 87: zingen 1, lezen 2 en 3,  

                           zingen 4 

Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Lied 737: lezen 1. 2, 3, 4, 5 en 21 

 

Bevestiging Chris Duisterwinkel tot diaken 

 

We zingen hem toe: Lied 363  

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en 

Onze Vader 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Slotlied: 400: (Liedboek voor de Kerken 1973) 

Franciscus va Assisi 

 zingen 1, lezen 8, zingen 12 

  

 
 

1. Almachtige, verheven Heer, halleluja, 

aan U behoort de lof en eer, halleluja. 

Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja, 

wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

8. Geloofd om moeder aarde, Heer, halleluja, 

ons leven staat in haar beheer, halleluja, 

zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja, 

en bonte bloemen overal, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

12. Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja, 
wij brengen U de lof en eer, halleluja. 
Wij willen nederig en klein, halleluja, 
de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

Zegen met gesproken Amen 

 

Orgelspel 

 

Collectes:  

1. Israëlzondag 
Voor de Protestantse 
Kerk is de relatie met 
het volk Israël een 
essentieel element van 
de eigen identiteit. 
Daarbij staan 
bezinning op de 
Joodse wortels van het 
christelijke geloof, het 
trekken van lessen uit 
de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op 
en bestrijden van antisemitisme centraal. 
Kernwoord in de relatie is gesprek en 
ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als 
naar buiten toe. 
Met de opbrengst van de collecte van de 
Israëlzondag wordt het werk van Kerk en Israël 
gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk 
bij de joodse wortels van hun geloof brengen 
en het gesprek tussen Joden en christenen 
bevorderen. In Nederland worden predikanten 
en gemeenten toegerust op het gebied van de 
relatie met het volk Israël. In Israël wordt 
bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de 
internationale christelijke gemeenschap, 
gesteund. 
 
2. Kerkhuishouding 

    Jeugdwerk eigen gemeente 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 4 oktober: 

 

- Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384 

 

- Kerkrentmeesters: 

  NL 56 RABO 03737. 27.631 

https://kerkliedwiki.nl/Liedboek_voor_de_Kerken
https://webwinkel.pkn.nl/collectefolder-kerk-en-israel-6-oktober-2019/CO19-6031
https://webwinkel.pkn.nl/collectefolder-kerk-en-israel-6-oktober-2019/CO19-6031
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Israëlzondag 

Op uw stoel vindt u het blad Op Weg (Kerk & 

Israël) dat u mee naar huis mag nemen. Achter 

in de kerk liggen nog meer exemplaren. Als u 

iemand weet die dit blad ook op prijs zou 

stellen, neem er gerust een (of meerdere) mee! 

 

 
 
 
 

 
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 4 okt: ds. Jan Willem Overvliet 
 
* Zondag 11 okt: ds. L. Schokker, Gorssel 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 4 okt: ds. Dirk Jan Brans 

 

Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 

 
* Zondag 4 okt: ds. J.J. Kappers, Apeldoorn 
 

Bloemengroet 

De bloemen gingen afgelopen 

zondag naar mevr. José Lenderink  

en dhr. D. van Boven. 

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  
 

Bericht van Amnesty 

Al jaren vragen wij op de eerste 

zondag van de maand aandacht 

voor het werk van Amnesty 

International. Met het kopen en 

versturen van Amnesty brieven geven wij 

mensen, die onderdrukt, vermist of onterecht 

worden vastgehouden een stem. Een klein 

gebaar, dat daadwerkelijk verschil kan maken, 

door al die stemmen te bundelen. Ook op deze 

eerste zondag in september kiezen wij ervoor 

om onze stem te laten horen langs de digitale 

weg.  

Deze maand betreft het twee acties op de 

Filippijnen met rechtstreekse e-mail 

adressen naar dat land.  

* Doodstraf niet opnieuw invoeren   

In de Filippijnen werd de doodstraf in 1987 

voor de eerste keer afgeschaft, in 1993 

heringevoerd en in 2006 opnieuw afgeschaft. 

Toen Rodrigo Duterte in 2016 president werd, 

beloofde hij dat hij de doodstraf weer zou 

invoeren. Binnenkort debatteert de Senaat van 

de Filippijnen over een wet die dat mogelijk 

moet maken. Onder Duterte zijn er de 

afgelopen vier jaar grootschalige 

mensenrechtenschendingen gepleegd. Daarbij 

schoot de politie in de strijd tegen drugs 

duizenden mensen dood, zonder vorm van 

proces. Als de doodstraf opnieuw wordt 

ingevoerd geldt die niet alleen voor 

drugsgerelateerde misdaden. Maar voor een 

veel breder scala aan misdrijven, van moord en 

verkrachting tot roofovervallen en het stelen 

van motorfietsen. Amnesty is tegen de 

doodstraf, waar dan ook ter wereld. 

In de brief aan de senatoren vragen wij om niet 

tegen de internationale overeengekomen 

afspraken in te gaan en de doodstraf niet te 

herintroduceren.  

* Valse beschuldigingen tegen de 

Filippijnse activisten Tacloban 5 

De Filippijnse politie valt vaak binnen bij 

activisten en zegt dan dat er illegale wapens 

en explosieven zijn 

gevonden. Maar die 

hebben ze er dan zélf 

neergelegd. Dit 

overkwam ook 

Frenchie Mae 

Cumpio, Mariel 

Domequil, Marissa 

Cabaljao, Mira Legion 

en Alexander Philip 

Abinguna uit de stad 

Tacloban. Ze zetten 

zich in voor onafhankelijke journalistiek, 

mensenrechten en het milieu. De politie viel 

begin februari binnen in hun kantoren en ze 

moesten onder bedreiging van vuurwapens de 

ruimtes verlaten. Daarna doorzocht de politie 

de kantoren en ‘vond’ wapens en explosieven. 

De Tacloban 5 hebben de rechter gevraagd 

om het huiszoekingsbevel – en daarmee het 

‘bewijs’ – ongeldig te verklaren. Maar de 

rechter ging niet in op hun verzoek. 

Mail de brief aan de ambassadeur en vraag 

hem met deze brief om deze zaak opecht en 

grondig te onderzoeken en de verdachten vrij 

te laten in afwachting van dit onderzoek. 

 

mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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Ga naar https://www.amnesty.nl/kom-in-

actie/acties en u vindt deze twee acties (en 

meerdere). 

U kunt de brieven downloaden, plaats, datum 

en uw naam invullen en versturen; de  

e-mailadressen staan bovenaan iedere brief 

vermeld. 

 
Uit de kerkenraad 
* Zoals iedereen weet zijn er afgelopen 
maandag weer nadere maatregelen genomen 
om de verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan. Voor het kerkgebouw heeft dit tot 
gevolg dat voor de niet-religieuze bijeen-
komsten 30 personen het maximum is. Voor de 
erediensten zijn uitzonderingen gemaakt en is 
geen maximum aantal bezoekers voor-
geschreven. Tóch heeft de kerkenraad 
besloten om het aantal te zingen liederen 
ernstig te beperken en na de diensten 
voorlopig geen koffie meer te schenken.  
 
* Als gevolg van het bovenstaande gaat het 
zondagmiddagconcert van het Utrechts 
Vocaal Ensemble op 25 oktober a.s. ook niet 
door.  
 
* De gemeenteavond van 21 oktober gaat wel 
door, maar helaas zonder dat we koffie 
schenken. Deze avond staat geheel in het 
teken van het project “Samen…gaan”, waarvan 
het eindrapport is verschenen. In dit rapport 
wordt beschreven op welke manieren de 
kerkelijke gemeentes van Rheden, Ellecom/De 
Steeg, Dieren en Spangeren/Laag 
Soeren/Dieren Noordoost in de toekomst met 
elkaar samen kunnen werken.  

 
Het rapport beschrijft de huidige situatie en 
geeft inzicht in de mogelijkheden van 
samenwerking op verschillende terreinen van 
ons kerk zijn. Aan het eind van het rapport 
worden zeven vormen van samenwerking 
beschreven, variërend van weinig structureel 
tot een volledig samengaan. Om de 
gemeenteavond te kunnen bijwonen moet u 
zich aanmelden. Dat kan op de inmiddels 
bekende manieren: via de website, via een 
mailbericht naar bestuur@dorpskerkrheden.nl 
of telefonisch naar Kees van den Haak (495 
3524 of  
06 53391846) of Johan Meurs (495 4320).                                                                                 
Omdat we in de kerk gebonden zijn aan een 

maximum van 30 personen, zullen we de 
avond ook online via kerkdienstgemist.nl 
uitzenden, waardoor we een groter aantal 
kunnen bereiken. Ook hiervoor moet u zich 
aanmelden (zie boven), omdat u dan op 
persoonlijke titel toegang krijgt. De uitzending 
is afgeschermd voor derden. Degenen die zich 
aanmelden ontvangen het eindrapport.                                       
Als online toehoorder kunt u in de week daarna 
schriftelijk reageren of vragen stellen waar we 
op de tweede gemeenteavond (18 november) 
op kunnen antwoorden. 
 
* Op dinsdag 29 september om half tien ‘s 
ochtends luidden kerken rond het Plein in Den 
Haag en in heel Nederland acht minuten en 20 
seconden de kerkklokken. Deze dag werd de 
petitie #500kinderen overhandigd aan de 

woordvoerders 
Asiel & Migratie 
van de Tweede 
Kamer. Deze 
petitie is mede 
ondertekend door 
veel plaatselijke 
gemeenten, 
predikanten en 

kerkleden. Aan de oproep om hieraan mee te 
doen wil de kerkenraad gehoor geven, maar de 
informatie bereikte ons zo laat, dat we hier niet 
op tijd bekendheid aan konden geven. Daarom 
zullen we in Rheden de klokken luiden op 
dinsdag 6 oktober en zal dit bekend gemaakt 
worden via het Weekbericht, de website, 
Rheden.Nieuws.nl en de Regiobode. 
 
* Afgelopen zondag is na een lange periode 
van afwezigheid voor het eerst weer een 
kerkdienst gehouden in en voor de bewoners 
van Rhederhof. Het aantal bezoekers wordt 
beperkt gehouden tot 15. Ca. 10 bewoners 
maakten van deze mogelijkheid gebruik. 
Voorganger was mevr. T. Werner. Het is de 
bedoeling dat deze diensten om de 2 weken, 
zoals gebruikelijk, worden gehouden. De 
diensten zijn vooralsnog alleen toegankelijk 
voor bewoners van Rhederhof.  
 
* Als u een gesprek wilt hebben voor 
kennismaking of anderszins met onze nieuwe 
dominee, Jan Willem Overvliet, dan kunt u 
hierover een afspraak maken via Janny 
Kelderman, te bereiken via haar mobiele 
telefoon: 06 2007 5940 
Johan Meurs, scriba 
 
 
 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
mailto:bestuur@dorpskerkrheden.nl
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N I E U W  

De studieavonden met als titel ‘De Bijbel….een 

open boek’ trekken veel belangstelling.  

De dinsdagavonden zijn overtekend, terwijl 

daarnaast anderen wel mee wilden doen als 

het op een ander moment zou kunnen.  

De voorganger/leider van de avond, ds. Jan ter 

Avest is bereid gevonden om naast de 

dinsdagavond een parallelle serie te 

begeleiden op een middag, mits daar 

voldoende belangstelling voor is.  

Wilt u hieraan meedoen? Meldt u zich dan aan 

via bestuur@dorpskerkrheden.nl of telefonisch 

bij Johan Meurs, 495 4320. 

 
Taizéviering Dieren afgelast 

De Taizéviering die op 11 oktober in de 
Ontmoetingskerk in Dieren zou worden 
gehouden is vanwege de corona beperkingen 
helaas afgelast. 
Wilt u een kerkdienst bezoeken? 
Hoewel reserveren niet meer verplicht is 
vragen wij u toch om u zoveel mogelijk vooraf 
aan te melden. Daarmee is het voor ons 

gemakkelijker om de 
stoelen goed klaar te 
zetten en bovendien zijn 
wij wel verplicht de 
bezoekers te registreren. 

Mocht u zich niet tevoren hebben aangemeld 
en toch willen komen, dan is dat ook mogelijk, 
wij registeren u dan bij binnenkomst.  
U bent van harte welkom! 
 
U kunt zich op drie manieren aanmelden:  
 

1. Via de website, door het 
aanmeldformulier in te vullen en te 
verzenden. U vindt dit formulier op de home 
pagina onder de knop ‘aanmelden 
eredienst’ 
2, Door het sturen van een mail naar 
bestuur@dorpskerkrheden.nl  U moet de 
gewenste datum vermelden, het aantal 
personen uit uw gezin en het 
telefoonnummer waarop wij u kunnen 
bereiken.  
3. Telefonisch bij Johan Meurs 026 4954320 
en bij Kees v.d. Haak 026 4953524 of  
                                     06 53391846 
4. U kunt zich ook voor meerdere data 
aanmelden. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Denkt u aan de 

voorgeschreven 

coronamaatregelen als u de 

kerk bezoekt, voor uw eigen 

gezondheid en die van anderen! 

 

 
Geheugensteuntje komende week: 

di 6 okt: 20.00 uur: Mediteren in de Dorpskerk 
vr 9 okt: 19.00 uur: Jeugdsoos, knutselen, JBC 
 
Volgende week maken we weer een 
Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 
donderdag 8 oktober 18.00 uur  
via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 
 
Samenstelling: Ineke van Huissteden 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

mailto:bestuur@dorpskerkrheden.nl
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