WEEKBERICHT van 15 november 2020
van de Protestantse Gemeente te Rheden
(www.dorpskerkrheden.nl - www.facebook.com/dorpskerkrheden)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op zondag 15 nov. wordt de kerkdienst ook
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
Als u uw Liedboek bij de hand houdt kunt u
meezingen/lezen en misschien wilt u ook wel
een kaars aansteken. Zo zijn we toch met
elkaar verbonden.
We wensen u, thuis of in de kerk, een goede
viering toe!
Welkom vanuit de Dorpskerk!
Zondag 15 november
Vierentwintigste zondag na Pinksteren
Negende zondag van de herfst
10.00 uur: ds. Dick Juijn, Delden
Organist: Piet Cnossen
Kindernevendienst
Inleiding:
Wij leven in een rare tijd met het Coronavirus.
Kerkelijk gezien leven we in een bijzondere tijd
richting Eeuwigheidszondag en de Advent.
Christa Anbeek schreef in 2019 het meest
spirituele boek van het jaar: ‘Voor Joseph en zijn
broer’. Zij schreef al meer boeken over zingeving
en daarin put ze niet alleen uit de christelijke
traditie, maar ook uit de meer filosofische en
spirituele traditie. Ze heeft een volwassen
dochter, 2 kleinkinderen, en in dit boek schrijft zij
over haarzelf, over haar verdriet en hoe ze
daarmee omgaat. Dat komt vandaag ook terug in
de preek, en let vooral op de bijzondere plek van
dat jongetje met de 5 broden en de 2 vissen.

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
Lied: 845: 3
Gebed om ontferming
………
V: daarom roepen wij
G. Heer, ontferm U.
Glorialied: 305: 1
Aandacht voor de kinderen
Gebed voor de opening van de Schriften
Lezing: Johannes 6: 5-14
Lied: 383: 1, 4 en 5
Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Lied: 657: 1 en 3
Voorbeden, stilgebed, Onze Vader
Mededelingen, collecteaankondigingen en
bloemengroet

Liturgie in deze dienst:
Slotlied: 793: 1 en 3
Orgelspel
Zegen met gesproken Amen
Wij maken het stil
Orgelspel
Welkom en mededelingen
De kaarsen worden aangestoken
Drempelgebed
Aanvangslied: 845: 1

Collectes:
1. Kerstenveloppen Voedselbank
Ieder jaar zorgt de Diaconie met Kerst voor een
enveloppe met bonnen van de plaatselijke
supermarkten voor iedereen die een beroep
moet doen op de voedselbank. Het bedrag is
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per enveloppe afgestemd op de samenstelling
van het betrokken huishouden.
Gezinnen met kinderen krijgen
dus wat extra. Heel bewust kiezen
we al een aantal jaren in afwijking
van de ons omringende
gemeenten voor een bonnensysteem. Een kersttas of -doos is misschien wel
wat 'romantischer' om te geven, maar bonnen
geven de ontvangers meer vrijheid om hun eigen
keuzes te maken. Armoede is al zo vaak
onvrijheid.
2. Kerkhuishouding
Kosten Erediensten
Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u
uw gift overmaken op onderstaande
bankrekeningen o.v.v. collectes 15 november
- Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384
- Kerkrentmeesters:
NL 56 RABO 03737. 27.631

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 15 nov: ds. Dick Juijn, Delden
* Zondag 22 nov: ds. Jan Willem Overvliet
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur:
* Zondag 15 nov: ds. Pieter Endedijk
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur
* Zondag 15 nov: ds. Roel van Oosten,
Warnsveld
Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen
zondag naar mevr. Baerends en de
mevr. Mieke Mensing.
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
Vanavond: Ontmoet… Jan Willem!
Groep OLIVE organiseert
vanavond vrijdag 13
november om 20.30 uur een
online uitzending
waarbij we veel meer over Jan
Willem te weten gaan komen en we hem het
hemd van het lijf gaan vragen. Ook u kunt uw
vraag aan hem stellen terwijl u
thuis achter uw computer zit!
Het lijkt op een interview en
toch ook weer niet. Het is geen
Op1 en ook geen documentaire, maar het heeft er wel iets
van weg. En enkele elementen
van het Theologisch Café zijn
misschien wel te herkennen. Kortom, het wordt
een leuk, verrassend en interessant programma!
Om 20.30 uur begint de uitzending en u kunt
meekijken en meedoen via uw computer.
Ga daarvoor naar onze website
www.dorpskerkrheden.nl
Kijken dus!
Tijd: 20.30 uur
Waar: www.dorpskerkrheden.nl
Lectoren gevraagd
Sinds begin april wordt in de dienst in onze kerk
gebruik gemaakt van lectoren, oftewel van
mensen die goed kunnen voorlezen. Dat kan zijn
een lezing uit de Bijbel, een lied uit het Liedboek
of een gedicht. De ervaring in de afgelopen tijd
is, dat het levendiger is om met meer gemeenteleden aan een dienst mee te werken.
De kerkenraad is nu op zoek naar vrijwilligers die
de taak van lector op zich willen nemen.
Wie wil er meedoen? Enkele vrouwen hebben
zich al aangemeld, maar wellicht zijn er ook nog
wel wat mannen en jongeren, die mee willen
doen. We nodigen je uit om te reageren!
In principe mag iedereen meedoen; wel
verwachten we van je, dat je een korte training
volgt, die in januari start.
Meld je aan bij
Jan Willem Overvliet (06- 55079277) of bij
Kari van Hoytema (026-4953087)
Digitaal koffierondje:
nu gemakkelijker meedoen!
In deze periode zien en spreken we elkaar
weinig. Veel activiteiten die niet doorgaan en
ook geen koffie meer na de kerkdienst. We
missen de sociale contacten en elkaar.
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Om elkaar toch te kunnen zien en te kunnen
spreken, organiseren we een digitaal
koffierondje na de kerkdienst. Gewoon even
aan elkaar vragen
hoe het gaat of even
napraten over de
kerkdienst.
Vorige week zondag
was de eerste keer
en het werd erg
gezellig!
Wil je hieraan meedoen? Ga dan naar de
website www.dorpskerkrheden.nl en het
wijst zich vanzelf. Een camera en microfoon
zijn hiervoor vereist, maar als je ze niet op je
computer hebt zitten, dan zitten ze
waarschijnlijk wel op je tablet of telefoon.
Dus schenk aanstaande zondag 15 november
om 11.00 uur een kop koffie in, en geniet van
het moment om elkaar toch weer even te zien
en te spreken!
Van de kerkenraad
Afgelopen week heeft het moderamen online
vergaderd. Het belangrijkste gesprekpunt was
een artikel, dat de Classispredikant van
Overijssel Klaas van den Kamp had
geschreven. Hierin betoogde hij dat de kerken
door de corona crisis in een fundamenteel en
onomkeerbaar veranderingsproces zijn beland.
Volgens ds. Van der Kamp is de corona crisis
een kantelmoment in de geschiedenis van de
kerken. Het zal niet meer worden zoals het
was. En ook: de digitalisering zet onverminderd
door.
Ook wij in Rheden hebben te maken met grote
veranderingen, waarvan we niet kunnen
voorspellen of die tijdelijk of blijvend zijn. Al
meer dan acht maanden zien we ons geconfronteerd met allerlei beperkingen, kerkdiensten zonder gemeentezang met maximaal
30 personen, geen koffiemomenten meer na
de diensten, allerlei doordeweekse activiteiten
die stil liggen, zoals de Bijbelstudieavonden, de
meditatieavonden, het jeugdwerk, de
concerten, etc.
Aan de andere kant zien we positieve ontwikkelingen: de online diensten die door veel
mensen worden bekeken en beluisterd, waardoor we een grotere groep mensen bereiken,
andere initiatieven om het onderlinge contact
te bewaren of te versterken, telefonisch of
online en de grote belangstelling voor het
Weekbericht.
Hoewel de signalen op dit moment hoopvol
zijn, is niet te voorspellen hoe lang we nog te

maken hebben met allerlei beperkingen. Als
moderamen willen we in deze tijd vooral kijken
naar wat wél veilig kan. We zullen dan vaak de
gebaande wegen moeten verlaten en nieuwe
initiatieven moeten omarmen. Belangrijke
doelstelling hierbij is dat we als Dorpskerkgemeenschap vooral ook nog een gemeenschap zijn en blijven van mensen die zich met
elkaar verbonden voelen en omzien naar
elkaar.
De digitale mogelijkheden zijn door corona in
een enorme versnelling gekomen, waardoor
niet alleen de kerkdiensten en uitvaarten thuis
zijn te volgen, maar waardoor onlangs ook de
Quiz Night en deze week het interview met Jan
Willem is mee te beleven.
Ook de groep ‘Mensen in gesprek’ heeft haar
gespreksavond online
georganiseerd. Wellicht
kan er op deze wijze nog
meer ontwikkeld worden.
Via het programma ‘Teams’
kunnen ontmoetingen
online tot stand gebracht worden waardoor
mensen, die aan huis gebonden zijn, toch met
anderen kunnen communiceren. Bij het digitale
koffiedrinken op zondagmorgen gebeurde dit al
en dit heeft al geleid tot leuke gesprekken met
leden, die al maanden thuis zitten en verder
bijna niemand zien of spreken.
Maar ook zonder de nieuwste technieken zijn
er tal van mogelijkheden:

Mensen kunnen (in het Weekbericht) een
oproep doen om samen te wandelen of fietsen
of samen een andere activiteit te ondernemen.

Vanaf maart worden door de wijkteamleden en
anderen telefonisch contacten onderhouden
met de gemeenteleden die gekoppeld zijn aan
een wijkteammedewerker. Door vertrek en
mutaties heeft echter een aantal leden op dit
moment geen contactpersoon. Voor deze
leden willen we nieuwe vrijwilligers werven die
bereid zijn om hen af en toe eens op te bellen.

Er zouden telefooncirkels uit kunnen
ontstaan.
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Ook is het mogelijk om in het Weekbericht of in

Ontmoeting wat meer familiaire berichten op
te nemen (geboorte, ziekenhuisopname,
bruiloft, verjaardag). Uiteraard alleen indien
mensen dit willen en dit niet indruist tegen de
privacy regels.
Zo zijn we op zoek naar mogelijkheden om ook
in deze tijd met elkaar kerk te zijn en met
elkaar verbonden te blijven. U als ‘gewoon’ lid
kunt aan deze zoektocht een belangrijke
bijdrage leveren. Al is het maar door uw
suggesties en ideeën aan ons kenbaar te
maken.
Johan Meurs en Kees van den Haak.
Gemeenteavond 18 november gaat niet door
In de nieuwe richtlijnen van de PKN met
betrekking tot corona staat het advies om niet
noodzakelijke bijeenkomsten niet te houden. De
gemeenteavond is wat betreft het moderamen
niet noodzakelijk. Ook het feit dat slechts 12
gemeenteleden hebben aangegeven naar de
kerk te willen komen is een extra argument om
de gemeenteavond uit te stellen.
Besloten is om beide geplande avonden in één
keer te houden en voorlopig nog geen nieuwe
datum vast te stellen. Wel wordt er een
samenvatting van het rapport ‘Samen…. gaan’
gemaakt. Dit wordt naar alle digitale abonnees
van het Weekbericht gestuurd. Daar worden
enkele vragen aan toegevoegd, die men
voorafgaand aan de gemeenteavond kan
beantwoorden. Hiermee sparen we de tweede
gemeenteavond uit.
Ontvangt u het Weekbericht niet digitaal en wilt u
wel een samenvatting van het rapport
ontvangen? Stuur dan een e-mail
naar bestuur@dorpskerkrheden.nl of neem
contact op met Johan Meurs
via tel. (026) 495 43 20.

U/je kunt er zeker van zijn dat mensen het
waarderen als ze even uw aandacht krijgen.
Sommigen vinden het wellicht lastig om
dergelijke gesprekken te voeren. Daarom
zullen we vooraf enkele handreikingen doen. In
de praktijk blijken dergelijke gesprekken zich
vaak als vanzelf ontwikkelen.
Zou u/jij dit willen doen? Geeft dit dan even
door aan Rients Stielstra, tel. 4954958
e-mail: rients.stielstra@gmail.com
Bij voorbaat heel hartelijk dank.
Wilt u een kerkdienst bezoeken?
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. Uiterlijk zaterdag 15.00 uur!

Oproep
In deze corona tijd zijn veel mensen verstoken
van sociale contacten. Nu de crisis blijft
voortduren, dreigen zij in een isolement te
geraken. Ook in onze kerkgemeenschap ligt dit
risico op de loer. Onder andere onze wijkteam
medewerkers zetten zich er hard voor in om
met “hun” leden in contact te blijven door hen
regelmatig op te bellen of daar waar mogelijk
een bezoekje af te leggen.
In deze tijd is het extra lastig om iedereen
voldoende aandacht te geven. Daarom zijn we
op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om
enkele leden van onze kerkgemeenschap af en
toe eens te bellen en te vragen hoe het gaat.

Samenstelling Weekbericht: Ineke van Huissteden
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