
- 1 -  

    

   WEEKBERICHT van 24 januari 2021 
 

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

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

 

Op zondag 24 jan. wordt de kerkdienst ook 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Als u uw Liedboek bij de hand houdt kunt u mee 
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 24 januari 

Derde zondag na Epifanie 

10.00 uur: ds.Tijs Nieuwenhuis, Den Ham                                              

                  Organist: Piet Cnossen 
                  Lector: Thea de Kreek 
 
Inleiding: 
De eerste discipelen 
Bij Marcus klinkt de boodschap over Christus 
kort en bondig. De tijd van Johannes is voorbij. 
De Messias die hij aankondigde is gekomen. 
Zelf is Johannes overgeleverd, over het hoe en 
wat zegt Marcus hier niets. 
Jezus was na zijn doop in de Jordaan naar de 
woestijn gegaan en vervolgens onderneemt hij 
de tocht naar Galilea. Hier zal Hij actief blijven 
totdat Hij de weg naar Jeruzalem inslaat. In 
deze landstreek verkondigt Jezus het goede 
nieuws. Zijn woorden  geven aan: de tijd van 
de Messias is aangebroken en het koninkrijk 
van God is nabij. En dan volgen twee 
oproepen: bekeer je en klamp je vast aan dit 
goede nieuws.  

 
 
Marcus illustreert dit met twee voorvallen van 
een radicale ommezwaai en fundamenteel 

vertrouwen. Jezus ziet de vissers bij het Meer 
van Galilea en spreekt hen aan op het niveau 
van hun dagelijkse bezigheid. Hij beveelt hen 
bijna om met Hem mee te gaan. Ze laten 
meteen alles achter zich en volgen Jezus.  
Hun beroep krijgt een totaal andere wending. 
Ze blijven nu op het droge en moeten op 
mensen gaan “vissen.” Dit beeld komt in het 
Oude Testament voor, maar dan steeds in 
ongunstige zin. Jezus geeft het een geheel 
nieuwe lading. Hij geeft er een positieve 
wending aan. Mensen, niemand wordt 
uitgesloten, worden uit de diepten van de zee - 
de chaos, de baaierd, de ondergang - naar het 
veilige land gebracht. 
Het vakmanschap van Petrus en Andreas, 
Jakobus en Johannes, wordt in dienst 
genomen in en voor het Koninkrijk. Zij volgen 
het appèl van Jezus. En na hen een 
onafzienbare stoet mensen, die gehoor hebben 
gegeven aan de stem van de Roepende. 
 
Liturgie in deze dienst: 
 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken 

 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied:  Psalm 67: 1 en 2 
 
Bemoediging en groet 

V: de HEER zal met 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 
 
Psalm 97: 1 en 6, opgenomen in de Grote 
Kerk in Apeldoorn 

 
Smeekgebed 
 
Glorialied: 305 
 
Gebed van de zondag 
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1ste Lezing: 1 Samuel 3: 1-10 
 
Lied 170 
                    
2de Lezing: Marcus1: 14-20 

 
Lied 531: 1, 2 en 3, gezongen in de  
                                Westerkerk in 
Amsterdam 

‘Jezus die langs het water liep’ 
 
Uitleg en Verkondiging 
 

Orgelspel 
 
Lied 837 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Mededelingen, collecteaankondigingen en 
bloemengroet  
 
Slotlied: 836: 1, 2 en 5, opgenomen in de 
Martinuskerk in Bolsward m.m.v. de Ichtus 
Cantorij 
 
Zegen met gesproken Amen 
 
Orgelspel 

 
Collectes:  
1. Kerk in Actie: Jeugdwerk JOP 

Tijdens Sirkelslag, een 
online spel van JOP, Jong 
Protestant, spelen 
kinderclubs en 
jeugdgroepen op eigen 
locatie een interactief spel. 
Ze voeren als groep 
uitdagende opdrachten uit 
en strijden tegen andere 
groepen in heel Nederland 
om de hoogste score. De 
groepen staan via internet 

en sociale media met elkaar in verbinding. 
Sirkelslag is een ideale manier om 
ongedwongen bezig te zijn met 
geloofsonderwerpen waarin altijd een 
bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in 
gemeenten vaak een missionaire rol. Er is een 
kant-en-klaar programma voor twee 
leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en 
Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Collecteer mee 
zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven 
ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. 
 

2. Kerkhuishouding 
Kosten Weekberichten 
     
Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 
uw gift overmaken op onderstaande 
bankrekeningen o.v.v. collectes 24 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 24 jan: ds. Tijs Nieuwenhuis,  
                           Den Ham 
 
* Zondag 31 jan: ds. Roel van Oosten,  
                            Warnsveld 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 
* Zondag 24 jan: ds. Dirk Jan Brans 
 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 
 
* Zondag 24 jan: ds. Frans Ort 
  Dienst van Schrift en Tafel 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 
* Zondag 24 jan: Joke Quik-Verweij 
   Dienst van Schrift en Tafel 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen op zondag 
10 jan. naar de mevr. Grada van 
Loon en mevr. Ruitenbeek.  
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  
 
 



Bericht van overlijden 
Toch nog onverwacht overleed op 20 januari 
de heer Rutgers. Jaap en zijn vrouw waren 62 
jaar getrouwd. Een groot deel van hun leven 
woonden ze in Rheden, waar Jaap als 
directeur verbonden was aan de  Protestants 
Christelijke Basisschool. Zij kregen drie 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
Er is gelegenheid tot condoleren op maandag 
25 januari van 15.00 uur tot 16.00 uur in het 
Uitvaartcentrum IRIS, Arnhemsestraatweg 67 
te Rheden.  
De crematieplechtigheid vindt plaats (in kleine 
kring) op dinsdag 26 januari om 12.00 uur in 
Dieren. 
Jaap was een diepgelovig mens met 
vertrouwen in Gods liefde. Boven de rouwkaart 
staat: ‘De Heer is mijn Herder’ (Psalm 23).

 
Actie Kerkbalans is van start gegaa

Afgelopen zondag is de Actie 
Kerkbalans van start gegaan 
met een prachtige film. En 
met die film zijn we viral 
gegaan! De film is via 
Facebook gedeeld door een 

aantal van u, maar ook door lokale Rhedense
groepen en Rheden.Nieuw.nl. De film is zelfs 
opgevallen bij de landelijke organisatie van 
Kerkbalans en daar is hij in een nieuwsitem op 
www.kerkbalans.nl en op haar eigen Youtube 
kanaal geplaatst. 
 

 
De e-mail voor de digitale toezeggingen is 
dinsdag 19 januari verzonden. Heeft u deze nog 
niet ontvangen? Kijk dan even of de e
spambox terecht gekomen is. Als u hem daar 
ook niet aantreft, wilt u dan even contact 
opnemen met de kerkrentmeesters
mailadres cvk@dorpskerkrheden.nl
Tip: Als u dit e-mailadres toevoegt aan uw 
adresboek, voorkomt u dat onze e
toekomst in uw spambox terecht komt.
 
Als u moeite heeft met het invullen van het 
digitale toezeggingsformulier, kunt u contact 
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opnemen met Kees van den Haak via 
telefoonnummer (06) 53 39 18 46. Hij helpt u 
graag. 
Inmiddels zijn de eerste toezeggingen ook al 
binnen, zelfs van iemand die geen lid is van 
onze kerk. Dat was niet het doel van
maar zeker wel een mooi resultaat.

Heeft u het toezeggingsformulier al ingevuld? 
Geef vandaag voor de kerk van morgen!
Alvast bedankt voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet, 
College van Kerkrentmeesters
 
Van de kerkenraad 
Afgelopen woensdag heeft de kerkenraad voor 
de eerste keer dit jaar weer (online) vergaderd.  
Het eerste agendapunt betrof het voorzitter
schap. Nadat Els van Hout haar functie heeft 
neergelegd heeft Jan de Bes het 

voorzitterschap tijdelijk 
overgenomen. We hebben toen 
afgesproken om het 
voorzitterschap roulerend in te 
vullen, ieder jaar een andere 
voorzitter uit een van de 

colleges. Dit bleek toch niet zo goed te werken, 
dus zijn we heel blij dat we Jan bereid hebben 
gevonden het voorzitterschap permanent op 
zich te nemen.  
 
Groep Olive heeft zich er de afgelopen tijd voor 
ingezet om een uitvoering van 
onze kerk mogelijk te maken. Dit evenement 
vindt plaats op 27 maart. Wat er dan gaat 
gebeuren en hoe dit er uit gaat zien, daar kan 
nog weinig over gezegd worden.
(on)mogelijkheden vanwege het corona virus 
spelen daarin natuurlijk ook een belangrijke rol. 
U wordt hiervan op de hoogte gehouden. 
 
De Actie Kerkbalans is deze week van start 
gegaan. Het startmoment was afgelopen 
zondag met een ludieke film, die u on
allemaal hebt gezien. Zoals u hiernaast heeft 
kunnen lezen was de film een groot succes en 
heeft zelfs de Landelijke PKN site gehaald. 
Ook Rheden Nieuws en Rheden Lokaal 
hebben de film gepubliceerd. Mocht u het 
gemist hebben, dan moet u beslist 
onze website gaan kijken. Inmiddels zijn alle 
leden benaderd per brief of per mail. We 
merken dat sommigen het nog best lastig 
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vinden om de digitale toezegging in te vullen. 
Schroomt u niet om even te bellen, dan helpen 
we u graag.  
 

In het CPO is gebrainstormd 
over de stand van zaken in het 
pastoraat. Verschillende 
aspecten zijn besproken, zoals 
de vraag of pastoraat voor 

ouderen er anders uit moet zien dan pastoraat 
voor jongeren.  
Ook de vraag of wijkgericht pastoraat beter kan 
werken ligt op tafel. Het CPO beraadt zich 
hierover verder en maakt daarbij ook gebruik 
van het verslag van Lisette van Buuren van het 
onderzoek dat zij hierover heeft gedaan. 
 
We merken dat veel gemeenteleden de 
doordeweekse activiteiten en de onderlinge 
contacten missen. We hebben erover 
gesproken of er niet toch wat meer mogelijk is.  

 
In elk geval willen we de oudere gemeente-
leden actiever benaderen, maar daarnaast ook 
kijken of er andere mogelijkheden zijn. We 
denken hierbij onder andere aan:  

* het online organiseren van gespreks- en  
  Bijbelkringen    
* In plaats van of naast het online koffierondje    
  het organiseren van een inhoudelijk gesprek  
  met onze predikant over de afgelopen of de  
  komende kerkdienst. (zie hieronder) 

 * In mei staat de Pinksterfair op het  
   programma (i.p.v. de Kerstmarkt) 
 

 
 
Tenslotte: De aanpak van het project 
‘Samen……gaan’ bij ons in Rheden wijzigt 
door corona voortdurend. Over twee weken zal 
de samenvatting van het rapport toegestuurd 
worden naar alle abonnees van het 
Weekbericht. Er zal een vragenlijst aan 
toegevoegd worden, waarop mensen online of 
op papier kunnen reageren. 

De kerkenraad 
 
Gesprekskring 
In deze corona tijd is het niet meer toegestaan 
om elkaar fysiek te ontmoeten voor een 
gesprekskring. Wel kunnen we contact 

onderhouden via de computer of een tablet. In 
de kerkenraad hebben we inmiddels al heel 
wat ervaring hiermee opgedaan. Het is wel 
wennen, maar op die manier kun je toch het 
gesprek met elkaar aangaan en de verbinding 
met elkaar vast houden. 
Om die reden wil ik binnenkort beginnen met 
een gesprekskring online op de 
dinsdagmorgen. Het is mijn bedoeling om, 
nadat we even wel en wee hebben gedeeld, 
met elkaar in gesprek te gaan over de 
Bijbeltekst, die op het rooster staat voor de 
komende zondag. We lezen de tekst en delen 
vervolgens onze vragen, onze moeite en onze 
uitroeptekens.  
Het is fijn als de groep niet te groot wordt en u 
ook met regelmaat kunt meedoen. Hoe lang we 
ermee doorgaan, hangt af van onze 
bevindingen, maar in principe tot de lockdown 
voorbij is. 
Wat heb je nodig: een computer/laptop of tablet 
met een camera en een microfoon. 
Doet u mee? De eerste keer zal zijn op 
dinsdag 2 februari.  
Tijdstip: van 10 .00 tot 11.00 uur. 
U kunt zich opgeven door uw naam een 
telefoonnummer te mailen naar 
predikant@dorpskerkrheden.nl. 
U ontvangt dan een uitnodiging met uitleg hoe 
u kunt inloggen en meedoen. 
 
 
 

 

 

Volgende week maken we weer een 
Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 
donderdag 28 januari 18.00 uur  

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


