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   WEEKBERICHT van 21 februari 2021 
 

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

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

 

Op zondag 21 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 verbon-
den. We wensen u een goede viering toe! 
 

Welkom vanuit de Dorpskerk! 

Zondag 21 februari 

Eerste zondag 40dagentijd 

Zondag Invocabit, 

‘Ik zal hem antwoorden’ 

10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet                                             

                  Organist: Kees van den Haak 

                  Zang: Gonnie Gerritsen 

                  Lectoren: Henk Otter 

                                  Ineke van Huissteden 

              

Liturgie in deze dienst: 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 
Aanvangslied: Psalm 62: 1 en 5 gelezen 

 

Bemoediging en groet 

 

Lied: Psalm 62 b gezongen 

 

Inleiding dienst 

 

Gebed 

 

1ste Lezing: Jesajs 58: 1-10 

 

Lied: 537: zingen en lezen 

‘Zo spreekt de Heer, die ons geschapen heeft’  
 

2de Lezing: Marcus 1: 12-15 
 

Lied: 538: 1, 2 en 4 lezen 

‘Eens mens te zijn op aarde’ 

 

Uitleg en Verkondiging 
 

Orgelspel 

 

Lied: 536 zingen en lezen 

‘Alles wat over ons geschreven is’ 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Slotlied: 150a: lezen en zingen 
‘Geprezen zij God’ 
 

Zegen met gesproken Amen 

 

Orgelspel 

 

Collectes:  

1. Noodoproep Rode Kruis 

Afgelopen week ontving de Diaconie de 

volgende noodoproep van het Rode Kruis: 

‘Het Rode Kruis slaat alarm om de stijgende 

voedselnood wereldwijd. De situatie is het 

meest alarmerend in Zuid-Soedan, Burkina 

Faso, Democratische Republiek Congo, 

Afghanistan, Ethiopië en Jemen. 

Op dit moment hebben wereldwijd 690 miljoen 

mensen ernstige voedselnood. Dat aantal kan 

het komend jaar stijgen tot ruim 820 miljoen. 

De voedselnood verergert door de corona-

crisis, maar was al ernstig vanwege vele 

andere rampen. Wereldwijd hadden miljoenen 

mensen al hulp nodig als gevolg van 

langdurige conflicten, extreem weer door 

klimaatverandering en sprinkhanenplagen. Ook 

is een recordaantal mensen op de vlucht. 

Het Rode Kruis zet alles op alles om te 

voorkomen dat mensen ziek worden of 

overlijden door voedselgebrek. We verstrekken 

maaltijden, voedselpakketten en vouchers om 

eten te kopen. Om zoveel mogelijk mensen te 

kunnen helpen is heel dringend meer geld 

nodig.’ 
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De diaconie heeft besloten aan deze oproep 

gehoor te geven en de opbrengst van de 

collecte van aanstaande zondag hiervoor te 

bestemmen. De geplande collecte t.b.v. Stg De 

Instap wordt verplaatst naar 25 april. 

Alle bedragen, die tot en met vrijdag 26 

februari binnenkomen met vermelding 

“NOODOPROEP RODE KRUIS” , worden door 

de diaconie verdubbeld. 

 
2. Kerkhuishouding 

Verwarming kerkgebouw 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 21 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 21 feb: ds. Jan Willem Overvliet 
 
* Zondag 28 feb: ds. Deodaat van den Boon,    
                                                  Hummelo 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 21 feb: Paul Moet 

 

Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 

 
* Zondag 21 feb: ds. Frans Ort, doopdienst 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 

* Zondag 21 feb: ds. R.W. Heins, Zutphen 
 
Vieringen vanuit Ellecom/De Steeg 
(te volgen via de website www.pges.nl) 

 
* Zondag 21 feb: ds. E. Enderlé, Ellecom 
 
 

Bloemengroet 
De bloemen gingen op zondag 7 feb. naar 

Vera van Berkel en de fam. Oortgiesen. 

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  
 

Donderdag 11 februari werd Dick van Boven 93 
jaar. Het afgelopen jaar was niet gemakkelijk 
voor hem en het is ook wel wennen in zijn 

nieuwe woonplek in 
Rhederhof. Gelukkig zijn 
ook daar fijne mensen, die 
zorgzaam naar hem 
omkijken. Hij merkt, dat hij 
meer is gaan praten dan 

vroeger en dat voelt goed. Hij heeft grote zorg 
om hoe het verder moet in deze wereld, maar 
het geloof geeft hem toch ook moed en houvast.  
Een kaartje zal hij waarderen! 

  
Ouderencontactgroep 
Lieve mensen,  
We missen u, maar zodra het weer 
mag en kan hoort u van ons.  
We wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke 
tijd, blijf gezond! We hopen dat het met 
iedereen goed gaat! 
Annette, Else, Janet 

 
Actie Kerkbalans, de laatste loodjes 

Op onze oproep van vorige 
week is door een aantal 
gemeenteleden positief 
gereageerd door alsnog hun 
toezeggingsformulier in te 

vullen. Zo naderen we langzaam maar zeker 
de afronding van Kerkbalans. Daar zijn we heel 
blij mee, want het gaat dit jaar een stuk vlotter 
dan vorige jaren. Ca 90% van de verspreide 
toezeggingsformulieren is inmiddels weer 
terug. Volgende week proberen we de laatste 
toezeggingen binnen te harken. Diegenen die 
na dit weekend nog niet gereageerd hebben 
gaan we opnieuw benaderen.  
Mocht u tot degenen behoren die nog geen 
toezeggingsformulier heeft ingeleverd, doet u 
dit dan s.v.p. alsnog. U bespaart ons een hoop 
extra werk. Als u geen toezeggingsformulier 
heeft ontvangen, neemt u dan s.v.p. even 
contact met ons op, dit kan via 
cvk@dorpskerkrheden.nl. Als het u niet lukt om 
de digitale toezegging te doen, belt u dan even 
met Kees van den Haak 06 53391846 of 
4953524. Hij helpt u graag!  
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Samen ….gaan  

Vorige week hebben wij u hierover ook bericht. 

Enkele gemeenteleden hebben hierop nog 

gereageerd en een reactieformulier ingestuurd.  

Uiteindelijk  zijn er royaal meer dan 20 reacties 

binnen gekomen. Het is fijn dat zoveel 

gemeenteleden hun mening aan ons hebben 

doorgegeven. Over het algemeen kon men 

zich goed vinden in het standpunt dat de 

kerkenraad heeft ingenomen, te weten dat 

samenwerken op diverse terreinen een 

positieve eerste stap is in een proces dat op 

den duur kan leiden tot een of andere vorm 

van integratie.  

Maar er waren ook kritische geluiden en 

positieve adviezen. Sommigen zien op tegen 

verdere integratie vanwege cultuurverschillen 

tussen de diverse kerken, anderen benoemden 

de valkuilen van samenvoegen van 

vermogens, weer anderen waren van mening 

dat we zo snel mogelijk moeten integreren. 

Ook werd de suggestie gedaan om rondom dit 

proces een klankbordgroep te formeren uit 

gemeenteleden. Duidelijk is dat iedereen die 

heeft gereageerd er ook goed over heeft 

nagedacht en dat is op zich al heel fijn.   

Een andere belangrijke uitkomst in het totale 

project is de wens van Spankeren en Dieren 

om te fuseren. Beide kerkgenootschappen 

hebben hier de afgelopen periode al een aantal 

besprekingen aan gewijd. Partijen zullen hier 

de komende tijd hun energie in steken. Naast 

deze fusiebesprekingen zullen de vier 

kerkgenootschappen ook met elkaar in gesprek 

gaan hoe zij de verdere samenwerking vorm 

gaan geven.   

De kerkenraad buigt zich op 3 maart over de 

binnen gekomen reacties. 

 

Van de kerkenraad 
In de afgelopen week heeft het moderamen 
weer online vergaderd. Het is al bijna gewoon 
geworden op deze manier. Met alle gladheid 
op straat was het trouwens ook fijn om de deur 
niet uit te hoeven en tóch bijeen te kunnen zijn. 
Eerder berichtten we u over een activiteit rond 
Pasen met een groot kruis dat als een mini 
Passion bij ons in Rheden zou worden 
uitgevoerd. Helaas in dit afgelast. Het valt ook 
niet mee om voor de komende maanden iets te 

plannen, want niemand kan voorspellen hoe de 
situatie rond corona zich ontwikkelt.  
Gelukkig zijn er ook een aantal activiteiten die 
wel doorgaan, zodat ‘de kerk’  nog steeds in 
beweging is. We noemen: 
* De wekelijkse kerkdiensten. Ons streven is 
om naast de lectoren het muzikale deel zo veel 
mogelijk in te vullen met eigen gemeenteleden. 
Zo blijven we dicht bij ons zelf en diegenen die 
hieraan een bijdrage leveren vinden het ook fijn 
om op deze manier hun talenten in te zetten. 
Omdat we verwachten dat het nog wel even 
duurt voordat we weer kunnen zingen met een 
groep(je) zijn we nog op zoek naar mensen 
die met zang of instrument een bijdrage 
willen leveren. Graag aanmelden bij Jan 
Willem. 
* Het digitale koffierondje, iedere zondag vanaf 
ongeveer half 12 draait ook nog steeds.  
* Het Weekbericht waarmee we u wekelijks op 
de hoogte houden van het wel en wee 
* De jongeren-gesprekskring die maandelijks 
online plaatsvindt 
* De gespreksgroep op woensdagmorgen van 
10 tot 11 met Jan Willem telt inmiddels acht 
deelnemers. Met elkaar praten we over de 
lezing voor de komende zondag. Vaak leidt dit 
tot verrassende inzichten.  
* De actie ‘Bel ’n stel’, gecoördineerd door 
ouderling Rients Stielstra is inmiddels behoor-
lijk op stoom gekomen. Er hebben zich een 
flink aantal bellers aangemeld en met elkaar 
bereiken zij een groot deel van de oudere 
alleenstaande gemeenteleden en kunnen we 
ook aandacht geven aan andere doelgroepen.  
* Daarnaast besteden de pastorale 
medewerkers en Jan Willem ook de nodige 
aandacht aan onze gemeenteleden.  
*  En niet te vergeten de vele, vele spontane 
onderlinge contacten, telefonisch of toevallig 
ergens buiten of in de supermarkt.  
Zo gebeurt er gelukkig toch nog het een en 
ander in onze gemeente, vaak onzichtbaar, 
maar daardoor niet minder waardevol. Als 
kerkenraad zijn we ook steeds op zoek naar 
mogelijkheden om het met elkaar gemeente 
zijn zo veel als kan in stand te houden.  
In het moderamen hebben we verder 
gesproken over de voortgang van de Actie 
Kerkbalans en over de resultaten van het 
project ‘Samen…gaan’. Elders in dit 
Weekbericht leest u hier meer over. 

 
De Diaconie is een tijd lang in gesprek geweest 
met vertegenwoordigers van het Dorpshuis, 
Incluzio en de Gemeente. Doel was om te 
komen tot een gezamenlijke activiteit gericht op 
(oudere) eenzame inwoners. Door 
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verschillende oorzaken is dit initiatief wat in het 
slob geraakt. Inmiddels heeft het Dorpshuis de 
draad weer opgepakt en gaan we met hen in 
gesprek op welke wijze we als Dorpskerk in dit 
hernieuwde initiatief kunnen participeren. Hier 
gaat u ongetwijfeld meer over horen de 
komende tijd.  
De kerkenraad. 

 

Veertigdagentijd: tijd van bezinning 

De veertigdagentijd is een tijd van 

bezinning en tot rust komen. Van 

oudsher wordt er gevast. 

Tegenwoordig worden op allerlei 

manieren aan ‘vasten’ en bezinnen 

gedaan. 

Misschien is één van onderstaande vormen 

van bezinning iets voor u/jou? 

 
Veertigdagentijdkalender nu ook online 
Pasen, Veertigdagentijd 
Dag voor dag toeleven naar Pasen? 

Petrus biedt dit jaar naast de 

papieren veertigdagen-tijdkalender 

ook een online kalender aan, met 

dagelijkse overdenkingen, gebeden 

en achtergrondinterviews rond het thema 'Ik 

ben er voor jou'.  

Abonneer je op de dagelijkse e-mailupdates en 

blijf op de hoogte! 

Ga naar: www.petrus.protestantsekerk.nl 
NB De papieren versie kunt u aanvragen via 
onze eigen website: www.dorpskerkrheden.nl 
Laat daar uw naam en adres achter en de 
kalender wordt thuis bezorgd. 
  
 

 
 
Zeven vertellers werken samen in een uniek, 
digitaal initiatief: www.40verhalen.nl.  
Vanaf Aswoensdag 17 februari tot Paaszondag 5 
april 2021, elke dag is er een nieuw, inspirerend 
verhaal op weg naar Pasen. 
Live spelen voor publiek zit er voorlopig nog niet 
in. Daarom presenteren zeven vertellers online 
hun verhalen tijdens de veertigdagentijd, 
vanouds de vastenperiode die na Carnaval 
begint. Van maandag tot en met zaterdag is er 
een gefilmde vertelling, op de zondag is er een 
kookfilmpje. 
Elke week heeft een eigen thematiek dat past 
binnen een overkoepelend thema: pelgrimage. 
De ene keer gaan de verhalen over vertrekken, 
ontdekken of schuilen, de andere keer over 
vallen en opstaan, strijden, uitzien of 
thuiskomen. De gekozen aanpak is breed, met 

korte verhalen uit allerlei culturele en religieuze 
tradities. 

 
De vertellers zijn: Gottfrid van Eck, Pauline 
Seebregts, Stephan de Jong, Peterine 
Kooijmans, Talitha Nawijn, Eveline Masetti en 
Kees Posthumus. Allemaal treden ze regelmatig 
op in kerken, theaters en op andere podia.  
Vanaf woensdag 17 februari 2021 staan de 

eerste verhalen van die week op de website. 

Daarna volgt er elke zondag een nieuwe reeks 

van zeven filmpjes 

 

Financiën 

Als er een gebied is waarin 

veel mensen onrust ervaren, 

dan is dat wel rondom hun financiën. De Bijbel 

biedt ons echter ook op financieel gebied veel 

handvatten. Het 40-dagenproject is een 

gezamenlijk initiatief van Gabriël en Stichting 

Encour omtrent financiën. Met deze 

alternatieve invulling van de vastentijd word je 

uitgedaagd om meer te leren over de Bijbelse 

lessen die te maken hebben met geld en hoe 

je dit praktisch vorm kan geven. Om zo toe te 

leven naar het moment dat Jezus ons heeft 

vrijgekocht op Goede Vrijdag. 

Als je meedoet, ontvang je iedere dag een e-

mail met een toepasselijke Bijbeltekst die te 

maken heeft met geld, een overdenking hierbij 

die uit het leven is gegrepen, een uitspraak en 

een opdracht waarmee je de Bijbelse lessen in 

de praktijk kunt brengen. Meer informatie en 

aanmelden kan via: www.gabrielfb.nl 

 

40 ideeën voor de veertigdagentijd 

De EO heeft 40 tips om ‘back to the basics’ te 

gaan en te bezinnen op je geloofsleven. Van 

oudsher heeft de veertigdagentijd drie pijlers: 

gebed, soberheid en solidariteit. Daarom zijn 

de tips ook volgens deze drie categorieën 

ingedeeld. 

https://visie.eo.nl/artikel/2016/02/40-ideeen-

voor-de-veertigdagentijd 
 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 25 februari 18.00 uur via e-mail: 

weekbericht.rheden@gmail.com 

Samenstelling: Ineke van Huissteden 


