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   WEEKBERICHT van 17 januari 2021 
 

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

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

Het landelijk kerkbestuur van de Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN) heeft een nieuw 
advies uitgebracht om voorlopig helemaal te 
stoppen met zingen in kerken. Aanleiding is de 
persconferentie die premier Mark Rutte dinsdag 
gaf, waarin hij zijn zorgen uitsprak over de 
Britse coronamutatie. De aangescherpte regels 
gelden in ieder geval tot het einde van de 
huidige lockdown. 
 
Het moderamen heeft zich bij dit advies 
aangesloten en tot in ieder geval 7 februari zal 
er in de dienst niet meer gezongen worden,  
maar zullen de betreffende liederen worden 
gelezen. 
Zie ook artikel: ‘Uit de kerkenraad’ verderop in 
dit Weekbericht  

 
 

Op zondag 17 jan. wordt de kerkdienst ook 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Als u uw Liedboek bij de hand houdt kunt u 
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 17 januari 

Tweede zondag na Epifanie 

10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet                                              

                  Organist: Piet Cnossen 

                  Lector: Ineke van Huissteden 

                   

 

Inleiding: 

Op Kanazondag is de kleur in de kerk wit of 

groen. Wit benadrukt het feestelijke en groen 

wat meer het gewone, alledaagse. Op deze 

zondag kunnen we vreugdevol zingen over de 

enorme hoeveelheid goede wijn, die 

halverwege de bruiloft in Kana werd 

geschonken. Maar die andere kant mag ook 

benoemd worden: de ontdekking dat de wijn op 

is en het feest voorbij. 

 

 
 

Vertaald naar deze tijd: we kunnen boos en 

verdrietig zijn over wat ons overkomt en over 

wat niet meer kan en mag. Maar we kunnen 

ons ook laten leiden door een stip aan de 

horizon, die ons helpt om het toch nog maar 

even vol te houden. Er komen weer andere 

tijden. 

 

Liturgie in deze dienst: 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 
Aanvangslied: 275: 1, 2, 3, 4 en 5 

             ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ 

 

Bemoediging en groet 

 

Inleiding op de dienst 

 
Gebed 

 

1ste Lezing: Psalm van de zondag 96 

 

Orgelspel: lied 103c: 

                   ‘Loof de koning heel mijn wezen’ 

 

2de Lezing: Prediker 4: 7-11 

 

Lied 793: 1 ‘Bron van liefde’ 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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3de Lezing: Johannes 2: 1-11 

 

Lied 525: 1, 2, 4 en 5 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Lied 526: 3 en 4  

‘In Kana was de gloed verdwenen’ 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet , filmpje kerkrentmeesters 

 

Slotlied: 415: 1 en 2 ‘Zegen ons Algoede’ 

 

Zegen met als antwoord lied 415:3 

 

Orgelspel 

 

Collectes:  

1. Project World Servants Rheden 
Door corona kon het project van 
World Servants Rheden om met 
een groep jongeren in Panama 
een schoollokaal te helpen 
bouwen niet doorgaan. Ze hopen 
nu deze zomer te kunnen gaan en  
zijn weer met frisse moed gestart 
om geld in te zamelen voor dit 
project. 

Vandaag helpen we ze een handje! 
Zie ook het bericht verderop in dit Weekbericht! 
 
2. Kerkhuishouding 

    Jeugdwerk eigen gemeente 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 17 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 17 jan: ds. Jan Willem Overvliet 
 
* Zondag 24 jan: ds. Tijs Nieuwenhuis, De Ham 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 17 jan: G. Ruitenkamp 

 

Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 

 
* Zondag 17 jan: ds. J.B. Quik-Verweij en       
   pastor A. Coenraads, Oecumenische viering  
   vanuit de Emmaüskerk 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 

* Zondag 17 jan: zie hierboven 
 

Bloemengroet 

De bloemen gingen op zondag 

10 jan. naar de fam. Van Keulen 

en dhr. Johan Colenbrander. 

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  
 
Uit de kerkenraad 
Langzaam komt het jaar 2021 weer op gang, 
ook voor de Kerkenraad. Wat we al verwacht-
ten is deze week door onze overheid 
bevestigd, de strenge lockdown is met 
minimaal 3 weken verlengd in de hoop dat 
intussen de besmettingscijfers genoeg zullen 
gaan dalen en de zogeheten Britse variant ons 
niet treft. Dus volop onzekerheid voor ons 
allemaal en voorlopig moeten we zoveel 
mogelijk thuis blijven en zo min mogelijk 
mensen ontmoeten. Op de lange duur valt dat 
zeker niet mee en steeds meer mensen 
hebben het hier moeilijk mee.  
 
In de eerste moderamenvergadering in 2021 
hebben we hier ook over gesproken en ons 
gebogen over de vraag hoe we onze leden, 
vooral degenen die kwetsbaar en alleenstaand 
zijn kunnen bereiken en toch met hen in 
contact kunnen blijven. Zeker actueel nu ook 
de kerkdiensten voorlopig alleen online zullen 
zijn en zonder bezoekers.  

mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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Een ander gevolg van de strenge lockdown is, 
dat we het dringende advies van de landelijke 
PKN volgen om de komende weken, in ieder 
geval t/m 7 februari niet te zingen tijdens de 
(online) kerkdiensten, ook niet met een klein 
groepje. Als redenen zijn opgegeven de 
opkomst van de zeer besmettelijke Britse 
variant van het corona virus en het feit dat in 
twee kerken naar alle waarschijnlijkheid het 
zingen (in een kleine groep) een bron van 
besmetting is geweest. Het moderamen heeft 
besloten dit advies te volgen. Wij doen dit met 
veel pijn in ons hart. We realiseren ons dat 
hiermee een heel belangrijk onderdeel van de 
kerkdienst, het zingen, (tijdelijk) verdwijnt. We 
denken na over alternatieven en nodigen u uit 
met ons mee te denken. Mocht u iemand 
weten, die een muzikale bijdrage zou kunnen 
leveren aan onze veringen, laat u ons dat 
weten via de scriba op telefoonnummer 026-
4954320 of via bestuur@dorpskerkrheden.nl 
 
Intussen pakken we na een paar weken 
kerstreces de zaken weer op. De Actie 
Kerkbalans staat voor de deur. Volgende week 
worden de enveloppen bezorgd en in de 
daaropvolgende weken weer opgehaald of 
ingeleverd. Voor het eerst dit jaar zal een groot 
deel van de toezeggingen digitaal (dus zonder 
enveloppe) worden afgehandeld, in deze 
corona tijd komt dat goed uit. We hopen dat we 
volgend jaar nog meer mensen digitaal kunnen 
benaderen voor Kerkbalans. Om dit te bereiken 
voegen we een formulier bij in de enveloppen 
die rondgebracht worden. In de kerkdienst van 
a.s. zondag zullen we op een bijzondere 
manier aandacht vragen voor Kerkbalans, dus 
stemt U op ons af (maar niet alleen daar voor).   
Zie ook het artikel hierna. 
 
Ook het proces ‘Samen…gaan’ vraagt onze 
aandacht. Inmiddels is er weer een vervolg 
overleg geweest met afvaardigingen van de 
betrokken kerken en zijn er vervolgplannen 
gemaakt. Binnenkort wordt u hierover 
geïnformeerd. We zullen een samenvatting 
verspreiden van het rapport van de Stuurgroep 
en de huidige stand van zaken en we gaan u 
informeren op welke wijze we u als gemeente 
in de besluitvorming willen betrekken.    
 
In het JBC was het de afgelopen weken een 
drukte van jewelste. Niet alleen waren we zelf 
druk met de voorbereidingen van Kerkbalans, 
maar ook bij onze vaste huurder Incluzio 
gebeurde van alles. Sinds 1 januari heeft 
Incluzio haar werkzaamheden voor de 
gemeente Rheden aanzienlijk uitgebreid en is 

ze daarom met een veel groter team in de 
gemeente Rheden werkzaam. Een gevolg 
daarvan is dat Incluzio ook meer ruimte in het 
JBC wil huren. Wij hebben nu met hen 
afgesproken dat zij tijdens de kantooruren ook 
gebruik mogen maken van de Soosruimte, mits 
deze beschikbaar blijft voor de tijden dat wij 
deze ruimte zelf willen gebruiken. Naast deze 
uitbreiding hebben zij de afgelopen weken ook 
diverse andere ruimtes gebruikt voor 
introductie en kennismakingsgesprekken met 
de nieuwe teamleden.   
 
Tenslotte had en heeft het pastoraat ook onze 
volle aandacht. De afgelopen jaren is het door 
meerdere oorzaken steeds lastiger geworden 
om iedereen die pastorale aandacht te geven 
die hij of zij nodig heeft. Enerzijds is de 
behoefte aan pastorale ondersteuning 
toegenomen, anderzijds is het aantal pastorale 
medewerkers in de loop van de jaren 
verminderd. Alle reden voor een herbezinning 
waar we volop mee bezig zijn. We stellen ons 
de vraag waar de hiaten liggen en we denken 
er over na hoe we als kerkelijke gemeente 
gezamenlijk de pastorale zorg kunnen 
verbeteren.  
Dit is een uitdaging voor de kerkenraad, maar 
ook voor u als gemeenteleden. In dit verband 
vragen wij als kerkenraad aan u om ons namen 
door te geven van gemeenteleden, die op een 
of andere manier onze steun of pastorale zorg 
nodig hebben. U kunt dit doen via 
bestuur@dorpskerkrheden of telefonisch naar 
Rients Stielstra (026 4954958) 
Tot slot wensen we u allen een goede week en 
veel sterkte in deze bijzondere tijd. 
De kerkenraad 
 

Actie Kerkbalans van start 

De banner hangt 

aan het hek, de vlag 

hangt aan het JBC, 

de enveloppen 

liggen bij de 

vrijwilligers en de 

digitale bestanden 

staan klaar:  

Dit weekend begint de Actie Kerkbalans 2021! 

 

De kerk organiseert heel veel voor jong en oud, 

ter verdieping en ter ontspanning. Ook zijn er 

twee monumentale gebouwen te onderhouden 

om dit allemaal mogelijk te maken. De 

gemeenteleden hebben zich uitgesproken voor 

een fulltime aanstelling van een predikant en 

zoals u weet, is deze positie inmiddels ook  
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fulltime ingevuld. Iedereen heeft wel eens 

behoefte aan een gesprek, het pastorale werk 

is onmisbaar. 

Uiteraard zijn er heel veel kosten verbonden 

aan het in stand houden van de kerk en alles  

daar omheen. Daarom is er de Actie 

Kerkbalans. Een groot deel van deze kosten 

wordt namelijk gedekt door de vrijwillige 

bijdrage van de gemeenteleden. 

Deze keer is het anders dan voorgaande jaren, 

omdat u digitaal uw bijdrage doet als u hiervoor 

uw e-mailadres doorgegeven hebt. Het is 

sneller en gemakkelijker en zeker in deze 

coronaperiode geeft het ook een veiliger 

gevoel, een digitale bijdrage scheelt 

contactmomenten. 

 

Het mooie van de kerk is dat iedereen er 

welkom is en dat men naar elkaar omziet. 

Midden in Rheden is dit een plek voor inspiratie 

en bezinning. Er komen mensen samen om 

hun vreugde en hun verdriet, hun verlangen en 

hun hoop te delen met God en met elkaar. Die 

kerk wilt u toch ook een toekomst geven? Geef 

vandaag voor de kerk van morgen. 

 

Aanstaande zondag zal er tijdens de kerkdienst 

op een bijzondere manier aandacht besteed 

worden aan de Actie Kerkbalans. Kijkt u ook 

eens op www.dorpskerkrheden.nl voor meer 

informatie. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Het College van Kerkrentmeesters 

 

World Servants actiegroep Rheden:  

Deze zomer wordt voor ons niet 

zomaar een zomer. Met een 

groep van ongeveer dertig 

jongeren uit heel Nederland 

steken we, niet in 2020, maar in 

de zomer van 2021 onze handen 

uit de mouwen. 

 

Het bouwen aan de school in Panama gaat 

door. World 

Servants heeft 

de bijdrage 

daarvoor al aan 

de lokale 

christelijke 

organisatie Formando Vidas gegarandeerd. 

Zo krijgen meer jongeren de kans om te gaan 

studeren en in de nieuwe eetzaal kan voor 

goede voeding gezorgd worden tijdens de 

gezamenlijke maaltijden. Door het nieuwe 

klaslokaal is er ruimte voor een extra leraar. 

Ook zijn er dan meer mogelijkheden voor  

bijeenkomsten en avondonderwijs voor 

volwassenen. De leerlingen en leraren zijn 

bijzonder gemotiveerd om onderwijs te krijgen 

en te geven. 

Sommige 

leerlingen 

lopen meer 

dan twee uur 

om de school 

te bereiken. 

Uw steun helpt ons mee dit project te laten 

slagen.  

 

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen 

met ons door te bellen naar 026 8448 060 of te 

mailen naar rheden@worldservants.nl 

Met vriendelijke groeten, 

Namens actiegroep Rheden 

Eva Duisterwinkel 

  

 

 

Dit briefje kwam binnen via Jan de Bes: 

 

 
 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 21 januari 18.00 uur  

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

http://www.dorpskerkrheden.nl/
mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

