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   WEEKBERICHT van 14 februari 2021 
 

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

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

 

Op zondag 14 feb. 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 14 februari 

Zondag Quinquagesima, 

‘Wees mij een rots’ 

Vijftigste dag voor Pasen 

10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet                                             

                  Organist: Piet Cnossen: 

                  Lectoren: Johan Mandemakers 

                                  Ineke van Huissteden 

              

Inleiding: 

Wel of niet goed in je vel zitten is een moderne 
uitdrukking. Maar wat ermee gezegd wordt, 
bestaat al eeuwen. 
De legeroverste van Aram (Syrië) weet daar 
alles van. Hij lijdt aan huidvraat.  
 

 
 
Vandaag wordt het eerste deel van 2 Koningen 5 
gelezen.  
Ook in het evangelie gaat het om iemand die 
een zieke huid heeft.  
Beide Schriftgedeelten van deze zondag 
vertellen hoe ze geheeld worden.  
Wie zal ons helpen? Het eerste lied, dat klinkt 

op deze zondag geeft daar meteen al een 

antwoord op. Niet zo spannend misschien, 

maar  goed om blijvend te herinneren.                               

 

Liturgie in deze dienst: 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 
Aanvangslied: lezen Psalm 121 

 

Bemoediging en groet 

V:  Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A.: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V.: die trouw houdt tot in eeuwigheid en 
A.: die nooit laat varen het werk dat zijn hand  
      begon. 
V.: Genade zij U en vrede van God onze Vader    
      en van zijn Zoon Jezus Christus,  

A.: Amen. 
 

Gebed 

 

1ste Lezing: 2 Koningen 5: 1-19 

 

Lied: 350: 1, 3, 4 en 6 

 

2de Lezing: Marcus 1: 40 – 45 
 

Lied: gezang 487: 1 en 3  

         (Liedboek van de Kerken) 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen, 
Gij hebt onszelf ontvankelijk gemaakt – 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 

Overdenking en Verkondiging 

 

Orgelspel 
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Lied: 834 

‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Slotlied: 413 

 

Zegen met gesproken Amen 

 

Orgelspel 

 

Collectes:  

1. Binnenlands missionair werk 
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp 
welkom is. Een moestuin 
voor de hele buurt. Een 
mobiel koffietentje voor 
mensen die een praatje 
willen. Kerken zijn creatief in 
het zoeken naar verbinding 
met hun omgeving. Op 
allerlei manieren zijn ze van 
betekenis voor hun dorp of 
stad en laten ze zien dat het 
evangelie goed nieuws is 
voor álle mensen. De Protestantse Kerk in 
Nederland ondersteunt missionair-diaconale 
initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een 
kerk van betekenis. 
 
2. Kerkhuishouding 

Kosten erediensten 

     

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 14 februari 

 

- 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 14 feb: ds. Jan Willem Overvliet 
 
* Zondag 21 feb: ds. Jan Willem Overvliet 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 14 feb: R. van de Wetering 

 

Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 
 
* Zondag 14 feb: ds. Frans Ort en jeugdpastor       
                           Jantine Groenewold  
Viering van Doop en Zegen 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 

* Zondag 14 feb: ds. Joke Quik-Verweij 
  Afscheidsdienst van ds. Quik-Verweij 
 
Vieringen vanuit Ellecom/De Steeg 
(te volgen via de website www.pges.nl) 
 
* Zondag 14 feb: ds. H. Westerink, Vorden 
 
Afscheid ds. Joke Quik-Verwey 

Ds. Quik heeft een beroep aangenomen naar 
Heelsum. Zondag is de afscheidsdienst om 
10.00 uur en de afscheidsbijeenkomst om 
13.30 uur. Beide te zien via kerkdienstgemist.nl 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen op zondag 7 feb. naar de 

fam. Schutte en de fam. Walgemoet. 

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  
 
Actie Kerkbalans 

Inmiddels loopt de Actie 
Kerkbalans al enkele weken en er 
komen nog steeds toezeggingen 
binnen. Heeft u uw toezegging al 

gedaan? 
Voor zowel de papieren als de digitale 
toezeggingen geldt, dat het helaas niet mogelijk 
geweest is om de maand januari op tijd te 
incasseren. Als u gekozen heeft voor een 
incasso van een (termijn)bedrag in januari, wilt u 
dit bedrag dan zelf overmaken? Diegenen die 
een papieren toezeggingsformulier hebben 
ingevuld hebben hiervoor een acceptgiro 
ontvangen,  Overmaken kan op rekeningnummer 
NL56 RABO 0373 7276 31 ten name van 
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Protestantse Gemeente Rheden onder 
vermelding van ‘Kerkbalans’. 
Heeft u een digitaal toezeggingsformulier 
ontvangen en heeft u dit nog niet ingevuld?    
Wilt u dit alstublieft zo snel mogelijk alsnog 
doen? Alle leden die via e-mail benaderd zijn en 
waarvan komende week nog geen toezegging 
ontvangen is, krijgen komende week hiervoor 
nogmaals een e-mail. 
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? 
Bedankt voor uw bijdrage. 
 Met vriendelijke groet, 
College van Kerkrentmeesters 

 
 

 

 

 

Van de kerkenraad 

* ‘Er is hoop’, zo begint een lied dat door veel 

mensen digitaal tezamen wordt gezongen en 

daar moeten we ons ook maar bij aansluiten. 

Hoop op het einde van de beperkingen, die 

ons noodgedwongen zijn opgelegd. Hoop op 

de zondag, dat we weer met ons allen naar de 

kerk kunnen gaan en dat we weer uit volle 

borst kunnen meezingen met het orgel. Hoop 

dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Het is 

toch vreemd dat Jan Willem sinds zijn 

bevestiging in september nog nooit een 

normale dienst in onze kerk heeft kunnen 

beleven? We moeten nog ‘even’ geduld 

hebben, maar we kijken er wel naar uit. 

* Wat betekent dit voor de kerkenraad, de 

gespreksgroepen en alle andere activiteiten, 

die dit seizoen op ons programma stonden? 

Ligt de kerkgemeenschap van de Dorpskerk nu 

ook stil? Dit roept de vraag op wat betekent het 

eigenlijk om lid te zijn van onze 

kerkgemeenschap? We missen een aantal 

zaken, maar we zijn wél met elkaar verbonden. 

We kunnen naar elkaar omzien, elkaar helpen, 

bemoedigen of in ieder geval bellen, mailen of 

appen. 

* In deze maanden speelt het ‘LRP’ een 

belangrijke rol voor de kerkenraad. Wat is het 

LRP? LRP staat voor Leden Registratie 

Protestantse Kerk. Alle leden van de 

Protestantse Kerken, dus ook de ongeveer 830 

leden van onze Dorpskerkgemeenschap staan 

geregistreerd in het LRP. Van ieder lid staan 

adres, geboortedatum en burgerlijke staat 

vermeld en ook nog of hij of zij dooplid is, 

belijdend lid, gast of vriend(in). Het LRP is 

belangrijk voor de bereikbaarheid van leden, 

en zeker in deze coronatijd, is het ook 

gemakkelijk om van alle leden het 

telefoonnummer en het e-mailadres vast te 

leggen en de aan hem of haar gekoppelde 

pastorale medewerker of contactpersoon.  

* Achter de schermen zijn we drukbezig het 

LRP up to date te houden en te maken. Een 

goed bijgehouden LRP biedt veel 

mogelijkheden. Zo was het mogelijk om ruim 

220 Weekberichten per mail te verzenden, en 

ook voor de Actie Kerkbalans hebben we een 

belangrijke stap gezet naar de digitale 

verwerking. Ruim 180 leden zijn dit jaar voor 

het eerst via mail benaderd en van degenen 

die nog per brief benaderd zijn hebben ruim 70 

leden een mailadres doorgegeven, zodat wij 

hen volgend jaar ook digitaal kunnen 

benaderen. Dit bespaart ons in de toekomst 

veel tijd. Door de corona is het gebruik van 

digitale middelen duidelijk in een 

stroomversnelling gekomen, met als 

belangrijkste succesnummer het uitzenden van 

onze kerkdiensten. Daarnaast zijn we ook 

bezig om het LRP zodanig in te richten dat we 

ook in staat zijn om de wijkindeling op te 

nemen, zodat we sneller en beter overzicht 

krijgen in de samenstelling van de 

verschillende wijken en doelgroepen. Zo 

proberen we meer en beter gebruik te maken 

van de digitale mogelijkheden die geboden 

worden, zodat er meer ruimte komt voor het 

echte kerkenwerk.  

* Sinds we ook niet meer met een zanggroepje 

zingen tijdens de kerkdiensten heeft u kunnen 

merken dat de vertolking van het ‘lied’ op 

diverse manieren is ingevuld: met orgel- of 

pianospel, met het lezen van de tekst van een 

lied, met filmpjes van opnames uit andere 

kerken of andere TV uitzendingen, live met een 

dwarsfluit of, zoals afgelopen zondag, met 

solozang. Het blijft een beetje zoeken naar een 

goede invulling en een goede balans tussen 

het ‘live’ gedeelte en de andere onderdelen. 

Na een aantal weken ervaring groeit het besef 

dat het toch het beste is om dicht bij jezelf te 

blijven. Dat wil zeggen zoveel mogelijk zelf 

uitvoeren en niet teveel terugvallen op filmpjes 
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e.d. Van een kerkdienst gaat ook online een 

bepaalde rust en eenvoud uit en dat moet niet 

teveel doorbroken worden. De abrupte 

overgang van een volle zingende kerk via 

YouTube naar de lege, stille Dorpskerk is soms 

wel erg groot, hoewel er evengoed mensen 

zijn, die dit juist mooi vinden. . 

* Tenslotte: twee weken geleden hebt u de 

samenvatting van het rapport ‘Samen…gaan’ 

ontvangen met en reactieformulier. Gelukkig 

hebben enkele tientallen dit formulier al 

ingestuurd. A.s. maandag zal het moderamen 

kennis nemen van alle reacties en deze 

inventariseren. Mocht u nog niet in de 

gelegenheid zijn geweest om de samenvatting 

te lezen en uw reactie te geven, dat kan 

alsnog. We vinden het belangrijk dat zoveel 

mogelijk mensen kennis nemen van het rapport 

en hierover hun mening geven. Elke mening 

telt.  

De kerkenraad 

 
Veertigdagentijdkalender 2021 
Pasen, Veertigdagentijd 
In de Veertigdagentijd staan we stil bij het 
leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat 
barmhartigheid is. Als ultieme daad van 
goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit 

de dood.  
De veertigdagentijdkalender 
2021 ‘Ik ben er voor jou’ daagt 
u uit tot bezinning in de 40 
dagen op weg naar Pasen. 
In Ontmoeting kon u lezen 
hoe u een gratis exemplaar 
kan aanvragen, maar dit kan 
nu ook via onze eigen 

website: www.dorpskerkrheden.nl 
Laat daar uw naam en adres achter en de 
kalender wordt thuis bezorgd. 
  
Sneeuwperikelen 

Zondag 7 februari, Nederland gaat schuil 

onder een decimeters dik sneeuwdek, een 

prachtig gezicht, maar om 10.00 uur moet er 

wel een kerkdienst plaats vinden in de 

Dorpskerk van Rheden. 

Koster Harm gaat om half 9 naar de kerk, 

want hoe zal hij het aantreffen? Nou, het 

hangslot van het hek zit vastgevroren en 

laat zich niet openen!  Goede raad is duur, 

maar Harm laat zich niet kisten. Met zijn 

ruim 80 jaar klimt hij over het hek en graaft 

zich vervolgens een smal pad naar de 

zijdeur. De deur onder de toren gaat schuil 

onder minstens een meter sneeuw!  

Eenmaal binnen een ketel warm water 

gemaakt en vervolgens geprobeerd het slot 

te ontdooien. Met 

vereende krachten, 

samen met Kees 

van den Haak - die 

inmiddels ook is 

gearriveerd - aan 

beide zijden van het 

hek, lukt het 

uiteindelijk het slot en daarmee het hek te 

openen. Daarna een enigszins begaanbaar 

pad vegen voor de overige mensen die nog 

moeten komen en dan eerst maar een warm 

kop koffie.  

In De Steeg is om 9.00 uur dominee Jan 

Willem zijn auto aan het uitgraven, die het 

vervolgens vertikt de oprit te verlaten. De 

wielen slippen voortdurend in de dikke laag 

sneeuw. Dus maar weer scheppen en 

graven. Als de oprit eindelijk genomen is op 

weg naar Rheden; de weg is lang deze keer 

ploeterend door de dikke laag sneeuw. Het 

rechter portier wil ook niet meer sluiten en 

moet tijdens de rit vastgehouden worden. 

Uiteindelijk nog net op tijd wordt de kerk 

bereikt tot opluchting van degenen, die daar 

in spanning wachten.  

Om 10.00 uur begint de dienst alsof er niets 

aan de hand is, maar ik weet beter. Ik was 

de passagier in Jan Willems auto… 

Ineke van Huissteden 

 

 

 

 

 

Hulde aan onze 

kosters! 

 

 

 

Avondklokgebed 

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 18 februari 

18.00 uur via e-mail: 

weekbericht.rheden@gmail.com 

Samenstelling: Ineke van Huissteden 


