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   WEEKBERICHT van 8 november 2020 
 

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

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

 

Op zondag 8 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 8 november 

Drieëntwintigste zondag na Pinksteren 

Achtste zondag van de herfst 

10.00 uur: ds. Jan Ros, Hoogeveen 

                  Organist: Piet Cnossen 

 

Inleiding:  

De zondagen in november, voorafgaande aan 

de Adventstijd, worden Voleindingszondagen 

genoemd. Het gaat daarin om de verwachting 

van de komst van het Koninkrijk van God: 

Wees waakzaam en volhardend! 

Uitgangspunt in de gelijkenissen van Matteüs 

25 is hoe dat Koninkrijk van God in de praktijk 

functioneert. God wordt vergeleken met 

iemand die naar het buitenland vertrekt en voor 

langere tijd afwezig is, maar vooraf zijn 

dienaren toevertrouwt wat van Hem is. Het 

gaat dus om het vertrouwen dat in hen gesteld 

wordt om te handelen in de geest van God. 

Ook als God afwezig lijkt blijft Hij betrokken bij 

zijn wereld. De lezingen zijn Jesaja 48:17-21 

en Matteüs 25: 14-30 

 

Liturgie in deze dienst: 

 

Orgelspel 

 

Wij maken het stil 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden aangestoken 

 

Drempelgebed 

Aanvangslied: 209: zingen 1, lezen 2,  

                                  zingen 3 

Groet: 

V.  De Heer zal bij u zijn 

G.  Ook met u zij de Heer 

 
Bemoediging: 

V.  Onze hulp is in de naam van de Heer 

G.  die hemel en aarde gemaakt heeft 

 

Psalm van de zondag: Psalm 98: 1 en 2 

 

Gebed om ontferming 

……… 

V: daarom roepen en zingen wij: 

Lied 274: 2 

 

Glorialied: 274: 3 

 

Gebed voor de opening van de Schriften 

 

1ste Lezing: Jesaja 48: 17-21 

 

Lied: 70 

 

2de Lezing: Matteüs 25: 14-30 

 

Lied: 313: 2 

 

Overdenking 

 

Orgelspel 

 

Lied: 361: zingen 1, lezen 2, zingen 3, 

                  lezen 4, zingen 5 

 

 Voorbeden, stilgebed, Onze Vader  

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Slotlied: 425 

 

Zegen met gesproken Amen 

 

Orgelspel 

 

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

1. ZWO-project Opvang straatmeisjes in     
Accra Ghana 

Ghana is een West-Afrikaans 

land dat zich goed ontwikkelt, 

maar de verschillen tussen 

noord en zuid zijn nog groot. In 

de dorpen in het droge noorden 

is het bestaan hard, is het 

onderwijs niet altijd goed en 

hebben jongeren weinig kans op werk. Veel 

jongeren trekken naar de hoofdstad Accra, 

waar 25.000 kinderen op straat werken en 

leven. 

In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen 
ieder jaar veertig meisjes terecht vanaf 14 jaar. 
Een enthousiast en deskundig team van 
docenten en sociaal werkers begeleiden de 
meisjes intensief. De meisjes slapen ook in het 
centrum, dat een oase van rust is in de drukte 
van de sloppenwijk. Ze leren in tien maanden tijd 
kleding naaien, make-up, sieraden maken of het 
kappersvak. Ze worden een hechte groep, die 
elkaar ook na de opleiding tot steun is. 

2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud JBC 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 8 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 8 nov: ds. Jan Ros, Hoogeveen 
 
* Zondag 15 nov: ds. Dick Juijn, Delden 
   
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 8 nov: ds. Dirk Jan Brans 

Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 
 
* Zondag 8 nov: ds. Henk Boonen 
 

Bloemengroet 

De bloemen gingen afgelopen 

zondag naar de fam. Petersen en 

de fam. Van den Borne. 

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  

 
Amnesty International 
Schrijfactie per e-mail  

Wereldwijd voert Amnesty actie voor 

vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Per e-

mail kun je direct online een brief naar de 

autoriteiten sturen. De bijbehorende brief is 

bijgesloten.  

Colombia  
De Colombiaanse 
regering faalt bij het 
beschermen van 
mensenrech-
tenverdedigers. Als 
gevolg daarvan worden mensen die opkomen 
voor land- en milieurechten bedreigd, 
aangevallen en vermoord. Bijgevoegde brief 
sturen wij voor 1 december 2020 naar de 
Colombiaanse autoriteiten; daarin roepen wij 
hen op om mensenrechtenverdedigers, land- 
en milieuactivisten onmiddellijk te beschermen. 
Colombia is een gevaarlijk land voor mensen 
die mensenrechten, landrechten en hun 
leefomgeving verdedigen. In 2016 kwamen er 
maatregelen om hen te beschermen. Maar de 
maatregelen zijn niet effectief, want dit jaar zijn 
al 95 activisten vermoord. De Colombiaanse 
regering faalt bij het beschermen van 
mensenrechtenverdedigers. Mogelijk heeft dit 
te maken met de verbouw en productie van 
schadelijke zaken, zoals drugs.   
Rusland 
De Russische kunstenares en 
activiste Yulia Tsvetkova wordt 
beschuldigd van het ‘maken en 
verspreiden van pornografische 
materialen’. Tsvetkova, die zich inzet voor 
vrouwenrechten en LHBTI’ers, had op sociale 
media tekeningen geplaatst van het naakte 
vrouwelijk lichaam. Indien schuldig bevonden, 
kan ze tot 6 jaar gevangenisstraf krijgen. De 
Russische autoriteiten hebben het al langer 
gemunt op Yulia Tsvetkova. In december 2019 
kreeg ze een boete vanwege het overtreden 
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van de wet tegen ‘homopropaganda onder 
minderjarigen’ omdat ze twee lhbti-websites 
beheerde. In juli legde de rechter haar weer 
een boete op vanwege een tekening van twee 
gezinnen: een met twee moeders en een met 
twee vaders. Die plaatste ze online met de titel 
‘Het gezin is waar liefde is. Steun lhbti+-
gezinnen’. Volgens de autoriteiten overtrad ze 
ook hiermee de wet tegen ‘homopropaganda’. 
De brief gaat per e-mail naar de aanklager in 
Rusland, waarbij wij hem oproepen alle 
aanklachten in te trekken, omdat Yulia alleen 
maar gebruik maakt van haar recht op vrije 
meningsuiting.  
 
Beide brieven zijn ook te vinden op 
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties 
U hoeft alleen uw naam in te vullen en op 
verzend te drukken. 
 

Geboren:  
op zondag 1 november 
                     - Jiska - 
                kleindochter van 
         Jan Willem en Nienke Overvliet   
 
                Van harte gefeliciteerd! 

 
Liturgie en lectoren 
In onze kerk is een nieuwe (vernieuwde) 
liturgiecommissie van start gegaan. Zij hebben 
het plan opgevat om voortaan in de kerkdiensten 
gebruik te gaan maken 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. Onze ervaring in de afgelopen 
coronatijd is, dat het (ook op het scherm) 
boeiend en iets levendiger is om met meer 
gemeenteleden aan een dienst mee te werken. 
De kerkenraad heeft ingestemd met ons plan en 
zo zijn we nu op zoek naar vrijwilligers.     
Wie wil er meedoen?  Een aantal vrouwen 
hebben zich al aangemeld. Daar zijn we 
uiteraard heel blij mee, 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 die zich opgeeft 
meedoen. Wel verwachten we van je, dat je een 
korte training volgt waar we in januari mee willen 
starten.  
Meld je aan bij Jan Willem Overvliet  
(06- 55079277) of bij ondergetekende.   
Kari van Hoytema 
Tel: 026-4953087 
 
Van de kerkenraad 
Ineens was daar dan weer een persconferentie 
en werden de corona regels opnieuw 

aangescherpt, in ieder geval tot 18 november. 
Dit roept meteen weer vragen op. Kunnen we 
de spaarzame activiteiten, die nog niet 
geannuleerd zijn, wel of niet doorgaan en 
natuurlijk ook de vraag:…en hoe verder na 18 
november?  
De leiding van de meditatiegroep heeft 
besloten om de meditatieavonden voorlopig 
stop te zetten en ook de geplande 
jeugdsoosavond van 13 november gaat niet 
door. Over het al of niet door kunnen laten 
gaan van de gemeenteavond op 18 november 
zal de kerkenraad binnenkort spreken. Zodra 
hier meer oer bekend is wordt u hierover 
ingelicht.  
De kerkdiensten worden gelukkig weer wat 
beter bezocht. Afgelopen zondag hadden we 
precies het maximaal toegestane aantal van 30 
bezoekers. Nog steeds zijn we heel blij met de 
uitzendingen via kerkdienstgemist.nl 
Regelmatig bereiken ons reacties van 
gemeenteleden, waarin zij vertellen hoe fijn ze 
het vinden dat zij juist nu de diensten zo 
kunnen volgen. Wat ook fijn is, is dat de groep 
mensen die wil meewerken aan het opnemen 
en uitzenden gestaag groeit. Nog steeds 
kunnen we mensen gebruiken, vooral voor 
uitvaartdiensten, die meestal op werkdagen 
vallen, dus heeft u interesse of weet u iemand, 
meld het ons.   
Gelukkig zijn er ook een aantal creatieve 
geesten onder ons, die online alternatieven 
bedenken. Zo hadden we afgelopen zondag 
een online koffierondje. Via een online 
verbinding met elkaar onder het genot van een 
kopje koffie of thee even een praatje maken. 
En binnenkort organiseert groep OLIVE  weer 
een leuk programma via erkdienstgemist.nl U 
leest hier meer over in dit Weekbericht en op 
de Website.   
Kees van den Haak 
 

Bericht over Actie Kerkbalans 
De voorbereidingen voor de 
actie kerkbalans 2021 zijn 
gestart. Vorige week 
vertelden wij u dat wij graag 
voor 10 november zoveel 
mogelijk mailadressen 

ontvangen, zodat wij een flink deel van de 
leden digitaal kunnen benaderen. Deze week 
willen wij onze oproep herhalen: heeft u een 
mailadres wat nog niet in ons bezit is, wilt u dat 
dan samen met uw naam en adres mailen 
naar: cvk@dorpskerkrheden.nl ?  
Wij kunnen u dan in januari via mail benaderen 

voor Kerkbalans 2021. Daarmee bespaart u 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
mailto:cvk@dorpskerkrheden.nl


- 4 -  

ons en onze lopers heel veel tijden, in deze 

corona tijd is dit ook een stuk veiliger.  

Alvast dank namens de werkgroep Kerkbalans 

2021 

 
Geen Jeugdsoos en meditatie 
Vanwege de aangescherpte corona 
maatregelen is er vrijdag 13 november geen 
Jeugdsoos. 
Ook de meditatiecursus op dinsdag is voorlopig 
gestopt. 
 
Digitaal koffierondje 
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. 
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. 
Wil je hieraan meedoen? Laat dat dan even 
weten door een e-mail te sturen aan 
webmaster@dorpskerkrheden.nl.  
Je krijgt dan via de e-mail een link toegestuurd, 
waarmee je naar de juiste website gaat. Een 
camera en 
microfoon zijn 
hiervoor vereist, 
maar als je ze 
niet op je 
computer hebt 
zitten, dan zitten ze 
waarschijnlijk wel op je telefoon. 
Dus schenk aanstaande zondag 1 november 
om 11.00 uur een kop koffie in, klik op de 
toegestuurde link en geniet van het moment 
om elkaar toch weer even te zien en te 
spreken! 
Groeten van de webmasters, 
Kees en Marret 
 
Ontmoet… Jan Willem! 

We willen onze nieuwe 
predikant, Jan Willem 
Overvliet, graag wat beter 
leren kennen. Helaas wordt er 
nu geen 
koffie 

gedronken na de kerkdienst 
en moeten contactmomenten 
zoveel mogelijk vermeden 
worden. 
Daar is een oplossing voor 
bedacht! 
Groep OLIVE organiseert op 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 
Misschien heeft u nu al een leuke, inspirerende, 
grappige, nieuwsgierige, verrassende of goede 
vraag voor Jan Willem bedacht. Alle vragen zijn 
welkom! Uw vraag kunt u nu al e-mailen naar 
webmaster@dorpskerkrheden.nl of doorgeven 
via de website. Het is natuurlijk hartstikke leuk 
als u het antwoord op uw vraag krijgt tijdens de 
uitzending! 
Groeten van Groep OLIVE en het technische 
team 
Datum: vrijdag 13 november 
Tijd: 20.30 uur 
Waar: www.dorpskerkrheden.nl  
 
Meeleven 
Mijn naam is Rita van Boven, dochter van de 
heer D. van Boven. Ik wil doorgeven dat mijn 
vader vorige week is opgenomen in Intermezzo, 
voor een periode van herstel. 
 Het lijkt mij fijn voor hem als er uit de kerkelijke 
gemeente af en toe eens een kaartje naar hem 
gestuurd kan worden of een telefoontje om hem 
te bemoedigen. 
Het adres is: Dhr. D. van Boven, p.a. Intermezzo 
Harderwijkerweg , 6952 AA Dieren 
1e Etage / kamer 132/ tel. kamer 0313- 491722 
 
 
Wilt u een kerkdienst bezoeken? 
U bent van harte welkom! 
 

U kunt zich op drie manieren aanmelden:  

1. Via de website,  
2.Per  mail naar     
    bestuur@dorpskerkrheden.nl   
3. Telefonisch: Johan Meurs 026 4954320 
 Kees v.d. Haak 026 4953524 of 06 53391846 
4. Uiterlijk zaterdag 15.00 uur! 

 
 
 
 
 
Samenstelling Weekbericht: Ineke van Huissteden 
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