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   WEEKBERICHT van 10 januari 2021 
 

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

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

 

Op zondag 10 jan. 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 10 januari 

Eerste zondag na Epifanie 

10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet                                              

                  Organist: Kees van den Haak 

                  Lector: Els van Hout 

                   

 

Inleiding: 

Een nieuw begin, nieuwe kansen, dat geldt voor 
de Verenigde Staten waar deze week een 
nieuwe president is benoemd en dat geldt ook 
voor ons land en voor ons persoonlijk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de lezing gaat het over de doop van Jezus. 
Voor de evangelist Marcus is dat het veel-
zeggende nieuwe begin.  
In Oost Europa laten mensen zich onder-
dompelen in ijskoud water. Zo staan ze stil bij 
hun doop en bij hun roeping om mens te zijn 
naar Gods hart.  
Wat zal het Nieuwe Jaar ons brengen? Kunnen 
wij onszelf opnieuw uitvinden?  
 

 

 

Liturgie in deze dienst: 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 
Aanvangslied: 513:  

                        ‘God heeft het eerste woord’ 

 

Bemoediging en groet 

 
Gebed 

 

Zingen om Gods Geest: lied 213: zingen 1, 

             lezen 2, zingen 3, lezen 4, zingen 5 

             ‘Morgenglans der heerlijkheid’ 

 

1ste Lezing: Jesaja 55: 6-11 

 

Lied: Psalm 100: 1, 2 en 4 

 

2de Lezing: Marcus1: 1-11 

 

Zingen: Lied 526: 2 

              ‘Hij daalt ootmoedig in het water’ 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Zingen: Lied 538: zingen 1, lezen 2, zingen 3 

                             ‘Een mens te zijn op aarde’ 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en 

gezongen Onze Vader, lied 1006 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Slotlied: lied 416: 1 en 4 

               ‘Ga met God en Hij zal bij je zijn’ 
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Zegen met gesproken Amen 

 

Orgelspel 

 

Collectes:  

1. Stg. De Boei, Dieren 
Deze stichting vangt jongeren op van 18 jaar 
en ouder die acuut onderdak nodig hebben. Ze 
beschikken over één plek voor kortdurende 
opvang en drie plekken voor langduriger 
verblijf. Jongeren krijgen begeleiding bij het 
verkrijgen van vast werk, huisvesting, etc. 
Daarnaast wordt een maatschappelijk vangnet 
rondom de jongere gecreëerd. Collecte van 
harte aanbevolen! 
 
2. Kerkhuishouding 

    Verwarming Dorpskerk 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 10 januari: 

 

- 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 10 jan: ds. Jan Willem Overvliet 
 
* Zondag 17 jan: ds. Jan Willem Overvliet 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 10 jan: Rob van de Wetering 

 

Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 

 
* Zondag 10 jan: ds. W. van der Kooij, Arnhem 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 

* Zondag 10 jan: ds J. ter Avest, Rheden 
 

Bloemengroet 

De bloemen gingen op zondag 

27 dec. naar Janet v.d. Haak en 

dhr. v.d. Lindt en op zondag 3 

jan. naar de fam. Elderman en de 

fam. Hietkamp. 

.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  
 
Van de Kerkenraad 

Het Kerstfeest en de Jaarwisseling liggen weer 

achter ons en we staan aan het begin van een 

nieuw jaar. Allereerst wensen wij u allen ook 

vanaf deze plaats een gezond en gezegend 

2021. We hopen dat het corona virus langzaam 

maar zeker haar grip op ons leven gaat 

verliezen en we zowel persoonlijk als  

kerkgemeenschap bevrijd worden van alle 

beperkingen waar we op dit moment mee te 

maken hebben.                                                                                                                                                                                     

Het waren vreemde dagen. Geen Kerstmarkt, 

geen kinderkerstfeest, geen kerstconcert van 

het Thomassen Mannenkoor en de Fanfare, 

een kerstnachtdienst met 25 bezoekers en een 

kerstmorgendienst met ongeveer evenveel 

bezoekers. Ook het nieuwjaarwensen op de 

eerste zondag van 2021 was in de kerk niet 

mogelijk.  

Gelukkig konden we de Adventsvesper, het 

Festival of nine Lessons and Carols, wel online 

door laten gaan. Het was een mooie uitzending 

die ook door veel mensen in en buiten Rheden 

is bekeken.                                                                 

We hopen dat u toch heeft kunnen genieten 

van hetgeen wel mogelijk was en misschien 

waren er deze dagen andere dingen waar u 

normaal gesproken niet aan toe komt, maar nu 

wel.    

- Eind vorig jaar is er nog een online overleg 

geweest met de afvaardigingen van de 

Kerkenraden van de Dieren, Ellecom-De Steeg 

en Spankeren-Laag Soeren over de voortgang 

van het samenwerkingsproces.  

De buurgemeenten zijn al een stapje verder in 

dit proces. Zij hebben allemaal al een 

gemeenteavond georganiseerd, terwijl dit bij 

ons door corona nog niet gelukt is. In dit 

nieuwe jaar is het een van onze eerste 
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prioriteiten om deze achterstand in te halen en 

een gemeentebijeenkomst over dit onderwerp 

te organiseren.                                                                                                                                                                                        

- Eind december hebben we de 

oudejaarscollecte gehouden. Mocht u nog 

geen gelegenheid hebben gehad om hieraan 

bij te dragen, dat kan nog steeds.                                                                                          

- Nu staat de Actie Kerkbalans voor de deur. 

De werkgroep bestaande uit leden van het 

college van kerkrentmeesters is druk bezig met 

de voorbereidingen, zodat half januari de 

Kerkbalans campagne van start kan gaan.  

- Voor de Kerkenraad was het ook een periode 

van even pas op de plaats maken, maar nu 

komt alles wat mogelijk is weer op gang. We 

vergaderen weer online, maken weer een 

Weekbericht, dat ook deels op papier verspreid 

wordt en we volgen de richtlijnen op die we 

krijgen m.b.t. het kerkbezoek. Helaas is dat 

voor de komende zondagen nog niet mogelijk 

en zullen we het met de online diensten 

moeten doen mits het programma 

kerkdienstgemist.nl het natuurlijk wel doet… 

- Het zal u de laatste tijd zijn opgevallen dat in 

de diensten lezingen door verschillende 

gemeenteleden zijn verzorgd. Door de 

liturgiecommissie is een oproep geplaatst om 

zich aan te melden als lector. Hierop hebben 

zeven gemeenteleden positief gereageerd. Zij 

zullen de komende tijd bij toerbeurt de lezingen 

voor hun rekening nemen. Een mooie manier 

om mensen meer bij de vieringen te betrekken.                                                                                                                                                                      

De Kerkenraad 

 

Storing kerkdienstgemist.nl 

Velen van u zullen het afgelopen zondag 

gemerkt hebben, er was een storing op 

www.kerkdienstgemist.nl, waardoor de 

eredienst niet vanaf het begin te volgen was. 

Toen de storing 

halverwege de dienst 

verholpen was, waren 

de meeste mensen al 

afgehaakt. Gelukkig is 

de volledige dienst nog 

wel terug te kijken. 

Door de storing zullen velen ook het onderdeel 

‘De beste wensen’ gemist hebben aansluitend 

op de kerkdienst. Daarom zal hier na de 

kerkdienst op 10 januari nogmaals aandacht 

aan besteed worden. Aansluitend op de dienst 

zal een erg leuke film met gemeenteleden 

vertoond worden. U kunt andere 

gemeenteleden het beste toewensen en elkaar 

in 2021 ook even spreken. Ook kunt u uw 

beste wensen achterlaten op de website, 

inmiddels is er daar al een flink aantal wensen 

te lezen en ook is de film daar te bekijken. Ga 

naar www.dorpskerkrheden.nl , laat uw wens 

voor 2021 achter en bekijk ook die van 

anderen. 

Marret Uijl 

 

Kerkbalans komt eraan 
De leden van de 
werkgroep Kerkbalans 
zijn druk bezig met de 
voorbereidingen voor de 
campagne voor 
Kerkbalans 2021. Dit jaar 

zal het anders zijn dan andere jaren, vooral 
voor de medewerkers.  
Voor het eerst worden deze keer ruim 180 
leden digitaal benaderd. Dit bespaart de 
medewerkers veel tijd en bovendien zullen er 
minder contactmomenten zijn in coronatijd. We 
hopen dat we volgend jaar nog meer leden 
digitaal mogen benaderen. Bij de leden van 
wie we nog geen e-mailadres hebben, wordt 
een antwoordformulier bijgevoegd waarop u uw 
e-mailadres kunt vermelden. 
We hopen op een succesvolle campagne! 
Marret Uijl 
 

 
 
 
Gebed van een kind 

Lieve Heer,  
alles is anders.  
De school is dicht,  
we missen onze vrienden,  
en sport gaat ook al niet door.  
De hele dag thuis is soms ook saai.  
Wilt U in ons huis zijn.  
Zie ons als we ons schoolwerk doen  
als we lachen en spelen  
maar ook als ons geduld op is  
en als we bang zijn vanwege dat virus.  
Geef dat we het ook mérken  
dat U er voor ons bent!  
Amen  
(Uit: Petrus) 
 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 14 januari 18.00 uur  

via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 
 
Samenstelling: Ineke van Huissteden 
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