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   WEEKBERICHT van 20 december 2020 
 

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

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

Kerkdiensten weer tijdelijk alleen online.  
Afgelopen maandag heeft onze overheid een 
reeks van nieuwe ingrijpende maatregelen 
afgekondigd, die er toe moeten leiden dat de 
toename van de Corona besmettingen wordt 
omgebogen in een afname. Alle nieuwe 
maatregelen kun je samenvatten in één zin: 
‘Blijf zoveel mogelijk thuis’. De landelijke PKN 
roept de kerken op hun diensten alleen nog 
online uit te zenden. Mochten er toch fysieke 
diensten worden gehouden, dan geldt de limiet 
van 30 personen en alle andere RIVM 
richtlijnen. De kerkenraad heeft na intensief 
overleg besloten deze oproep te volgen.  
Dit betekent:  
* Vanaf a.s. zondag 20 december tot en met 
zondag 17 januari 2021 worden er geen 
bezoekers toegelaten tot de kerkdiensten en 
worden die alleen uitgezonden via 
kerkdienstgemist.nl 
* Uitzondering wordt gemaakt voor de 
kerstavonddienst van 24 december en de 
kerstmorgendienst van 25 december. In deze 
diensten zijn maximaal 30 bezoekers welkom,  
met reservering vooraf.  
* De kinderkerstviering zal geen doorgang 
vinden 
* Het Festival of nine Lessons and Carols op 
21 december wordt alleen online uitgezonden 
zonder publiek.  
De kerkenraad vindt het besluit verdrietig en is 
zich er van bewust dat het allen, die net de 
weg naar de kerk weer hebben gevonden treft. 
Aan de andere kant moeten ook wij als kerk 
onze bijdrage leveren om het virus terug te 
dringen en solidariteit te tonen. De afgelopen 
dagen werd ook wel duidelijk dat het bijna niet 
uit te leggen is dat bijna de hele samenleving 
op slot gaat maar de kerken open blijven.  
De Kerkenraad.  

 

Op zondag 20 dec. wordt de kerkdienst  
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!  

Vierde zondag 20 december 

Derde zondag van Advent 

Zondag Rorate Coeli: ‘Regent,      

                  hemelen van boven’ 

10.00 uur: ds. Roel van Oosten, Warnsveld 

                  Organist: Piet Cnossen 

 

De symbolische schikking 
Deze zondag wordt het verhaal van Maria 
gelezen. Een bijzonder verhaal waarin Maria 
bezocht wordt door een engel die haar zwanger-
schap aankondigt. De Amaryllusbol met knop 
staat symbool voor de aankondiging; er is iets 
moois in aantocht voor de hele wereld, voor een 
ieder persoonlijk. De krans is nu helemaal 
bedekt. 
 ‘Ik open mijn ziel en vul hem/haar met 
ontvankelijkheid 
 Hul mij in kleuren en geuren van gedroogd stro 
Ontsteek het vierde licht dat gloort in het Zuiden 
Hemel en aarde raken verbonden 
 Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het 
teken van de bloembol 
Nieuw leven breekt door, hoe klein ook het 
begin’ 
 

Thema van deze dienst: 

Verlangen en verwachting 

 
Inleiding op de dienst: 
Het is vandaag de vierde adventszondag. 
Het is toch heel bijzonder dat de oude kerk, 
onze vaderen en moederen van lang geleden,  
ooit besloten, dat het belangrijk was om, 
voorafgaande aan het kerstfeest minstens 
vier zondagen (van de 52!) advent te vieren, 
wat er ook gebeurt of aan de orde is, 
welke crises of zorgen er ook mogen zijn, 
om zo een tijd in te stellen waarin het gaat over 
verlangen en verwachting, opdat we onszelf 
daarop zouden onderzoeken: hoe staat het 
met mijn, onze verwachting, met mijn, ons 
verlangen en waar ritselt iets van het nieuwe? 
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En hoe bijzonder dat juist nu, terwijl de dagen 
korter zijn en de winter dichterbij komt 
ons dit thema van advent opnieuw wordt 
aangereikt. 
 
In verlangen en verwachting gaat het dus om 
een belangrijke kwaliteit van ons mens-zijn en 
samenleven, die hoort bij het wezen van het 
christelijk geloof. 
 
We staan, naast de belofte aan David, in het 
bijzonder stil bij het Magnificat, de lofzang, 
de droom van Maria, het oudste adventslied, 
in de hoop dat haar lied ons kan helpen om op 
zoek te gaan naar onze verwachting, onze 
hoop en ons verlangen, collectief en 
individueel. 
 
Liturgie in deze dienst: 
 
Orgelspel 
 

Wij maken het stil 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden aangestoken 

 

Drempelgebed 

 
Aanvangslied: 451: 1 

 

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: 451: lezen 2, zingen 3 

 

Iets over deze kerkdienst 

 

Smeekgebed telkens afgerond met    

V: ..., zo roepen wij samen:  

G: HEER ONTFERM U 

 

Gebed van de zondag: lied 442 

 

1ste Lezing: 2 Samuel 7: 4-16 

 

2de Lezing: Lukas 1: 39-55 

 

Lied: 444: 1, 2 en 3 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 

Lied: 1001: lezen 1, zingen 2 en 3 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze 

Vader  

 

Slotlied: 438: lezen 1, zingen 3 en 4 

 

Zegen met gesproken Amen 

Orgelspel 

 

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 per enveloppe afge-

stemd 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 

    Onderhoud Dorpskerk 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 20 december 

 

- 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 
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Vieringen vanuit Rheden 10.00 uur 
 
* Zondag 20 dec: ds. Roel van Oosten,   
                                                   Warnsveld 
* Donderdag 24 dec: Kerstnachtdienst 
  22.00 uur: ds. Klaas Eldering, Velp 
 
* Vrijdag 25 dec. Eerste Kerstdag 
                           ds. Jan Willem Overvliet 
 
* Zondag 27 dec: ds. Madelon Beekhuis,   
                                                       Rozendaal 
 
 Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 20 dec: ds. Dirk Jan Brans 

 

* Donderdag 24 dec: Kerstnachtdienst 

  22.00 uur: ds. Dirk Jan Brans 

 

* Vrijdag 25 dec: Eerste Kerstdag 

                           Rob van de Wetering 

 

* Zondag 27 dec: Muzikale Potpourri 

 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 

 
* Zondag 20 dec: ds. I. Veldhuizen,  
                                                Doetinchem 
 
* Donderdag 24 dec: Kerstnachtdienst 
  22.00 uur: ds. Kees Bochanen 

 
* Vrijdag 25 dec: Eerste Kerstdag 
                            Ds. Frans Ort 
 
* Zondag 27 dec: ds. D.A. Bos, Doetinchem 
 
 Vieringen van uit Spankeren, 10.00 uur: 
* zondag 20 dec: ds. I.M.J. Eldering, Velp 
 
* donderdag 24 dec: Kerstnachtdienst 
  22.00 uur: ds. J.B. Quik-Verweij 

 
* Vrijdag 25 dec: Eerste Kerstdag: 
                           Ds. J.B. Quik-Verweij 
 
* Zondag 27 dec: ds. J. ter Avest, Rheden 
 

Bloemengroet 

De bloemen gingen afgelopen 

zondag naar mevr. W. Jansen-

Gergoski en de fam. 

Mandemakers. 

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  
 

 

Festival of nine Lessons and Carols 

We zijn heel blij dat op maandag 21 december 
het Festival of Nine Lessons and Carols door 
gaat in de Dorpskerk, al is het helaas zonder 
publiek en alleen online te volgen. 
The Anglican Singers Amsterdam en The 
Haarlem Choir zijn bereid om toch het Festival te 
komen uitvoeren. 

 
De vaste liturgie van deze viering gaat terug tot 
1880. De 9 korte Bijbellezingen verwijzen 
allemaal naar de aanstaande geboorte van de 
Messias en worden afgewisseld met bekende 
carols en hymnen.  
De dienst zal zowel in het Engels als in het 
Nederlands plaatsvinden. Bovengenoemde 
koren hebben al verschillende malen een 
Festival of Nine Lessons and Carols verzorgd in 
Rheden en ook al mogen nu slechts een beperkt 
aantal zangers zingen, zij staan garant voor een 
uur genieten van prachtige muziek ter 
voorbereiding van het naderend kerstfeest. 
De liturgie van het Festival wordt met dit 
Weekbericht meegezonden met vermelding van 
de te lezen Bijbelgedeelten. U kunt dan zelf in 
uw Bijbel de Engels gesproken teksten 
meelezen. 
Het Festival of nine Lessons and Carols 
wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 
ook te bereiken via de website van de 
Dorpskerk.  
Aanvang 20.00 uur, maar u kunt ook nog op 
een later tijdstip kijken. 
De Cie Muzikale Vesper 
 
Kinderkerstviering afgelast 

Naar aanleiding van de ingevoerde lockdown, 

zullen zowel het kinderkerstdiner als de 

vertoning van de kerstfilm helaas niet 

doorgaan. Nu zelfs de scholen gesloten zijn, is 

het natuurlijk niet verstandig om een grote 
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groep kinderen bij elkaar te zetten. Want een 

grote groep kinderen zou het geworden zijn! 

Er waren al erg veel enthousiaste reacties en 

aanmeldingen binnen. Een kerk vol met 

kinderen is natuurlijk fantastisch, dus er is een 

grote kans dat dit evenement volgend jaar 

alsnog georganiseerd gaat worden! 

 
Christelijke partijen: luid kerkklokken 
middernacht bij jaarwisseling 

CDA, ChristenUnie en SGP roepen kerken op 
tijdens oud en nieuw hun kerkklokken te luiden. 
De partijen verwachten door het vuurwerk-
verbod een relatief stille jaarwisseling en willen 
de knallen dit jaar daarom vervangen door 
klokgelui. ‘Als teken van verbondenheid tussen 
al die Nederlanders in deze moeilijke tijd.’ 

 
 
 
 
 
 
 
Aanmelden kerstdiensten 
Het is nog mogelijk om u aan te melden voor 
de kerstnachtdienst op kerstavond 24 
december of de dienst op kerstmorgen 25 
december. 
Omdat verwacht wordt dat er voor deze 
diensten meer animo dan gebruikelijk is om in 
de kerk aanwezig te zijn, vragen we u om een 
keuze te maken uit een van deze diensten. Op 
deze manier krijgen zoveel mogelijk mensen 
de kans om het kerstfeest in de kerk mee te 
beleven. 
Uiteraard zullen beide diensten ook online 
uitgezonden worden, zodat u ze beiden niet 
hoeft te missen. 
Aanmelden kan tot en met 23 december:  
- Bij voorkeur via de website: 
www.dorpskerkrheden.nl 
- Stuur een e-mail naar 
bestuur@dorpskerkrheden.nl. Vermeld daarbij 
welke kerstdienst u wenst te bezoeken, het 
aantal personen uit uw gezin en het 
telefoonnummer waarop we u kunnen 
bereiken. 
- bellen naar Johan Meurs (026 4954320) of 
Kees van den Haak (026 4953524 of 06 
53391846). 
Helaas kunt u de kerstdiensten niet in de kerk 
bijwonen als u zich niet aangemeld heeft, wij 
danken u voor uw begrip hiervoor. 
 
 

Bijgevoegde Liturgieën: 
Bij dit Weekbericht zijn 3 liturgieën bijgevoegd: 
 
- Liturgie Festival of nine Lessons and  
  Carols op maandag 21 december,  
  aanvang 20.00 uur 
- Liturgie Kerstnachtdienst  
  op donderdag 24 december,  
  aanvang 22.00 uur 
- Liturgie Kerstmorgen  
  op vrijdag 25 december,    
  aanvang 10.00 uur. 
 
Verschijning Weekberichten  
in de komende 2 weken:  
Op 25 december en 1 januari verschijnen er 
geen Weekberichten.  
Wel worden de liturgieën van de diensten op 
27 december en 3 januari digitaal 
toegezonden, maar helaas niet in papieren 
vorm verspreid. We vragen hiervoor uw begrip. 
 
Het eerstvolgende Weekbericht verschijnt op 8 
januari 2021. 
 

 

 
De redactie van het  
Weekbericht wenst u  
allen  
 
Prettige  feestdagen  
 

en alle goeds 
voor een gezond       
               2021! 
                                                 

 


