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   WEEKBERICHT van 31 januari 2021 
 

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

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

 

Op zondag 31 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 een goede viering toe! 
 

Welkom vanuit de Dorpskerk! 

Zondag 31 januari 

Zondag Septuaginta 

Zeventigste dag voor Pasen 

10.00 uur: ds. Roel van Oosten, Warnsveld                                             

                  Organist: Kees van den Haak 

                  Fluitiste: Mirjam van der Burg 

                  Lector: Gonnie Gerritsen 

 

Inleiding: 
Jezus’ eerste werkdag in Kafarnaüm,  
plaats van troost 
Zingen is in onze traditie een belangrijke en 
heel eigen manier om ons geloof te beleven. 
Het is misschien wel onze belangrijkste vorm 
van spiritualiteit. Daarom zingen we hier 
normaal gesproken tijdens een kerkdienst. 
Nu dus niet, omdat we zingend, in- en 
uitademend, onze gemeenschappelijke lucht 
gebruiken, die nu bedreigend kan zijn. 
 

 
         De ruïnes van Kafarnaüm 
 
In het verhaal dat we vanmorgen uit het 
Evangelie lezen, beschrijft Marcus het eerste 
deel van de eerste werkdag van Jezus. 
Dat gebeurt in Kafarnaüm, dorp van troost, wat 
die naam letterlijk betekent. Daar leert Jezus in 

de synagoge en laat Hij zien hoe Hij zijn weg 
gaat. In geconcentreerde vorm krijgen we te 
horen wat de boodschap is van Jezus. 
 
Liturgie in deze dienst: 

 

Fluitspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 
Aanvangslied: 221 door fluit en orgel 

 

Bemoediging en groet 

V:  De Heer zal met u zijn 

     Onze hulp is in de naam van de Heer, 

     die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

Lied 221: 1 en 3 gelezen 

 

Iets over deze kerkdienst 

 
Smeekgebed 

 

Glorialied: 985 door fluit en orgel 

 

Gebed van de zondag: lied 833 

 

1ste Lezing: Marcus 1: 21-28 

 

Lied 1005 – in het Engels gezongen,  

U kunt de Engelse en Nederlandse tekst 

meelezen in het Liedboek 

                    

Uitleg en Verkondiging 

 

Fluitspel 

 

Lied 816 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
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Slotlied: 802: 1, 4 en 6 

 

Zegen met gesproken Amen 

 

Orgelspel 

 

 

Collectes:  

1. Leger des Heils: Buurthuiskamer Arnhem 
Het Leger des Heils wil een huiskamer voor de 
buurt zijn, dus voor íedereen! 
Alleen thuiszitten hoeft niet. 
Iedereen kan gezellig langs 
komen naar de buurthuiskamer 
op maandag of woensdag van 
10-12 uur. In de 
buurthuiskamer is er een kopje koffie, een 
praatje, een spelletje, wat te lezen. Er is een 
ruilboekenkast waar men een interessant boek 
mee kan nemen, en zelf ook kan inleveren. 
Kortom, een bruisend punt van de wijk; een 
huiskamer. 
Ook voor praktische hulp, bijvoorbeeld rondom 
inkomen, huis of buurt is er altijd iemand 
aanwezig voor maatschappelijke hulp. 
Ook voor ‘zingevingsvragen’ is er regelmatig 
iemand aanwezig als iemand het even niet 
meer weet of niet meer ziet zitten.   
 
2. Kerkhuishouding 

Onderhoud Dorpskerk 

     

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 31 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 31 jan: ds. Roel van Oosten,  
                            Warnsveld 
 
* Zondag 7 feb: ds. Jan Willem Overvliet 
                          Dienst van Schrift en Tafel 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 31 jan: geen opgave 

 

Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 

 
* Zondag 31 jan: jeugdpastor Jantine   
                                                Groenewold 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 

* Zondag 31 jan: Joke Quik-Verweij 
   
Bloemengroet 

De bloemen gingen op zondag 

24 jan. naar de mevr. Overweg-

v.d. Mey en dhr. Norde. 

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  
 
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 
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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. 
 
Actie Kerkbalans 

Inmiddels loopt de Actie 
Kerkbalans al bijna twee 
weken en er komen nog 
steeds toezeggingen binnen. 
Heeft u uw toezegging al 
gedaan? 

Als u moeite heeft met het invullen van het 
digitale toezeggingsformulier, kunt u contact 
opnemen met Kees van den Haak via 
telefoonnummer (06) 53 39 18 46. Hij helpt u 
graag! 
 
De e-mail voor de digitale toezeggingen is 
dinsdag 19 januari verzonden. Heeft u deze nog 
niet ontvangen? Kijk dan even of de e-mail in uw 
spambox terecht gekomen is. Als u hem daar 
ook niet aantreft, wilt u dan even contact 
opnemen met de kerkrentmeesters via 
 e-mailadres cvk@dorpskerkrheden.nl? 
Tip: Als u dit e-mailadres toevoegt aan uw 
adresboek, voorkomt u dat onze e-mail in de 
toekomst in uw spambox terecht komt. 
Alvast bedankt voor uw bijdrage. 
Met vriendelijke groet, 
College van Kerkrentmeesters 

 
Van de Kerkenraad 

* Afgelopen weken hebben voor het eerst 

online kerkdiensten gehouden zonder het 

zanggroepje. Als alternatieven worden de 

liederen voorgespeeld, voorgelezen en hebben 

we ook filmpjes vertoond van uitvoeringen van 

de liederen vanuit andere kerken. De reacties 

vooral op de ingevoegde filmpjes zijn nogal 

wisselend, de een vindt het een mooi 

alternatief, anderen zijn minder enthousiast. 

Maar we zijn het er over eens, het blijft 

behelpen en we hopen dat we spoedig weer 

terug kunnen naar de inbreng van het 

zanggroepje. Intussen blijven we op zoek naar 

mogelijkheden om aan de online diensten op 

een goede en mooie manier invulling te geven. 

In afwachting van betere tijden.  

* De Actie Kerkbalans loopt volop. Vorige week 

zijn de enveloppen bezorgd en langzaam maar 

zeker komen de reacties terug. Ook de digitale 

verzending loopt. We merken dat dit bij 

sommigen niet helemaal vlekkeloos verloopt, 

maar met een beetje hulp komt dat in de 

meeste gevallen toch goed.  

* Deze week hebben we weer aandacht 

besteed aan de actie die de naam gekregen 

heeft: ‘Bel een stel’. Gemeenteleden bellen 

gemeenteleden. Het is een actie die voortkomt 

uit het gegeven dat we allemaal beperkt zijn in 

onze fysieke contactmogelijkheden. Een aantal 

gemeenteleden heeft 

zich al aangemeld en 

is begonnen met het 

af en toe bellen van 

oudere en 

alleenstaande 

gemeenteleden. 

Zodoende bereiken we al een behoorlijk aantal 

mensen. Maar wat zou het mooi zijn als we 

nóg meer onderlinge contacten kunnen 

bewerkstelligen. Is dit niet een goede vorm van 

gemeente zijn? We hebben afgesproken om 

door te gaan met het werven van 

gemeenteleden die aan deze actie willen 

meewerken. Zou u / jij dat ook wel willen? Bel 

dan even met Rients Stielstra 026-495 4958.  

* Tegelijk met dit Weekbericht ontvangt u de 

samenvatting van het rapport ‘Samen…..Gaan’ 

waar we al vaker over berichtten. U heeft ook 

de gelegenheid hierop te reageren en uw 

mening te geven. Hieronder in dit Weekbericht 

leest u hier meer over. 

 *Tenslotte wijzen we iedereen nog even op de 

start van de online gesprekskring die Jan 

Willem volgende week van plan is te starten. 

Tot nu toe blijven de aanmeldingen helaas wat 

achter. Er is nog plaats, dus het zou fijn zijn als 

u zich ook aanmeldt. 

De kerkenraad   

 
Samenvatting ‘Samen….Gaan’ 
Als bijlage bij dit Weekbericht ontvangt u de 
samenvatting van de rapportage van het 
project ‘Samen….Gaan’. Hierin is samengevat 
het verloop van het proces, de uitkomsten, de 
standpunten van de verschillende 
deelnemende kerkgemeenschappen en de 
mening van de kerkenraad van Rheden.  
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Vanwege de corona situatie zien wij geen 
mogelijkheid om hierover op dit moment een 
gemeenteavond te organiseren. Daarom 
informeren wij u op deze manier over de stand 
van zaken. Maar wij willen ook uw mening 
weten en hebben daarom een vragenlijst 
bijgevoegd, die ook op de website staat. Wij 
willen u vragen de samenvatting te lezen en uw 
reactie te geven door de vragenlijst in te vullen 
en aan ons terug te sturen.  
U kunt deze op 3 manieren terugsturen:  
1. U kunt de vragenlijst op de website invullen en  
    terugsturen 
2. U kunt de vragenlijst, die u per mail heeft  
    ontvangen invullen, opslaan en terugmailen  
    naar: bestuur@dorpskerkrheden.nl 
3. U kunt de vragenlijst op papier invullen en  
    bezorgen bij de scriba Johan Meurs,  
    Oranjeweg 230 
Wij willen u nadrukkelijk vragen om te reageren. 

Dit gaat over de toekomst van onze kerk-

gemeenschap en het is belangrijk dat daar zo 

veel mogelijk leden over meedenken en hun 

mening over geven.  

Graag ontvangen wij uw reactie vóór 10 
februari a.s. Spoedig daarna zullen wij via het 
Weekbericht, de website en Ontmoeting de 
resultaten bekendmaken. 
De kerkenraad.  
 
‘KORTom OOSTEROM’ 

In de tijd van de avondklok 

hebben we besloten, dat de 

inzendtermijn van de 

SOOS35+ puzzel ‘KORTom 

OOSTEROM’ te verlengen, 

zodat u nu ’s avonds alle tijd hebt om te 

puzzelen! 

We hebben al een aantal oplossingen binnen 

en het is fijn om te lezen hoe iedereen hiermee 

aan de slag is gegaan.  

Mocht je niet meer weten waar je de puzzel 

hebt opgeslagen of naar de prullenbak hebt 

verzonden omdat je dacht dat je er geen tijd 

voor had, maar nu misschien wel, vraag hem 

dan hem nogmaals toe. 

De nieuwe sluitingsdatum is maandag 15 

februari 2021 en iedereen kan meedoen! 

Met vriendelijke groet, mede namens Kees. 

Adri de Kort. 

e-mail adri.rita@gmail.com 

Avondklokgebed 

Elke avond wordt het stil op straat. Nog stiller 
dan anders. De avondklok houdt ons thuis. 
In de stilte komen gedachten op. Aan de lange 
dagen, die druk zijn of juist stil. Aan hoe lang 
het allemaal al duurt en hoe lang we dit nog 
moeten volhouden. En aan wat en wie we 
allemaal missen.  
Uit de stilte komt een gebed op. 
Elke avond, om (avond)klokslag 21.00u. 
Een avondklokgebed op Facebook en  
Instagram, en op de pagina Mijnkerk.nl 
verzameld. Om wat rust te vinden voor de 
nacht, en wat lichtpuntjes te kunnen zien: je 
bent niet alleen. 

 
 
 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 4 februari 18.00 uur  

via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenstelling: Ineke van Huissteden 


