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   WEEKBERICHT van 7 februari 2021 
 

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

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

 

Op zondag 7 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. En wellicht kunt u ook een stukje 
brood en een bekertje wijn/sap klaar zetten, 
zodat u het Avondmaal mee kunt vieren. 
Zo zijn we toch met elkaar verbonden. 
We wensen u een goede viering toe! 
 

Welkom vanuit de Dorpskerk! 

Zondag 7 februari 

Zondag Sexagesima 

Zestigste dag voor Pasen 

Dienst van Schrift en Tafel 

10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet                                             

                  Organist: Piet Cnossen: 

                   Piano: Christan Grotenbreg  

                   Zang: Marleen Grotenbreg 

         Lectoren: Henk Lodder en  

                                  Ineke van Huissteden 

              

Inleiding: 

Op deze eerste zondag in februari ligt de 

coronacrisis nog lang niet achter ons. Psalm 42 

verwoordt een ervaring van overal eenzaam-

heid, ziekte, rouw en een verlangen naar 

betere tijden. En juist in 

zo’n situatie is het goed 

om het Avondmaal weer 

te vieren. Om jezelf en 

elkaar te bemoedigen.  

Er is Iemand groter dan 

ikzelf ben, die zich met 

mij verbonden heeft en die ons verbindt met 

elkaar. En zo leven wij vanuit de overtuiging 

dat er een dag komt waarop wij weer kunnen 

zingen, lachen en zelfs juichen. 

 

De lezing uit Marcus gaat over Jezus die als 

een bekwame arts vele zieken weet te 

genezen, zodat zij weer hun gewone leven 

weten op te pakken. Niets lijkt soms mooier 

dan het gewone leven.      

 

 

Liturgie in deze dienst: 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 
Aanvangslied: 276, lezen en piano 

 

Bemoediging en groet 

V:  Onze hulp is in de Naam van de Heer, die  
     hemel en aarde gemaakt heeft. 
    Genade zij U en vrede van God onze Heer en    
    van zijn Zoon Jezus Christus,  
    in gemeenschap met de Heilige Geest.  
A: Amen 
 
Inleidend woord 
 

Gebed 

 

Dienst van het Woord 

 

1ste Lezing: Psalm 42 

 

Lied: Psalm 42, piano en zang 

Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 

Aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

 

2de Lezing: Marcus 1: 29-39 

 

Acclamatie: lied 339a, piano en zang 

U komt de lof toe, U het gezang 

 

Uitleg en Verkondiging 

 

Muzikaal intermezzo: Psalm 42, orgel 

 

Viering van het Avondmaal  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Inleiding op de viering van de Tafel 

 

Lied: 391, piano en zang 

Hij ging van stad tot stad 

 

Tafelgebed 

 

Instellingswoorden 

 

Lied 377: 1, 2, 3 en 5, lezen en piano 

Zoals ik kom 

 

Delen van brood en wijn 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

 

Slotlied: 864: 1, 2 en 5, lezen en orgel 

 

Zegen met gesproken Amen 

 

Orgelspel 

 

Collectes:  

1. Werelddiaconaat – Bangladesh 
Bijna jaarlijks treden 
in Bangladesh de 
rivieren buiten hun 
oevers. Een ramp, 
maar ook een 
zegen, omdat het 
rivierwater zorgt 
voor vruchtbaar 
land. De klimaat-
verandering heeft tot 
gevolg dat de over-
stromingen talrijker, 
heftiger en meer 
onberekenbaar 
zullen worden. Een 

goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je 
huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld 
of op grotere afstand van de rivier. Of door een 
goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat 
mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid 
kunnen brengen. Een van de programma’s van 
Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van 
lokale partnerorganisaties worden getraind in 
rampenpreventie. Met de opbrengst van de 
collecte steunt Kerk in Actie partners in 
Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk 
te laten leven, en andere werelddiaconale 
projecten. 

 
2. Kerkhuishouding 

Onderhoud JBC 

     

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 7 feb: ds. Jan Willem Overvliet 
                          Dienst van Schrift en Tafel 
 
* Zondag 14 feb: ds. Jan Willem Overvliet 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 7 feb: ds. Dirk Jan Brans 

 

Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 

 
* Zondag 7 feb: ds. Kees Bochanen 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 
* Zondag 7 feb: Joke Quik-Verweij 
 
Vieringen vanuit Ellecom/De Steeg 
(te volgen via de website www.pges.nl) 

 
* Zondag 7 feb: Ds. C.C.G. Klaver, Beek 
 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen op zondag 24 jan. naar 

mevr. Riek van de Veen en de dames Ans en 

Ineke Elderman. 

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  

mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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Amnesty schrijfactie per e-mail  
Wereldwijd voert Amnesty actie voor 
vrijheid, gelijkheid en rechtvaardig-
heid. Per e-mail kunt u direct online 
een brief naar de autoriteiten sturen, 

deze zondag naar China en Turkije. 
China  
De Oeigoerse Gulshan Abbas kreeg in China 
20 jaar cel na een geheim proces. Waarschijn-
lijk omdat haar familie in de VS actie voerde 
voor het lot van de Oeigoeren. Kom voor haar 
in actie! Abbas verdween in september 2018 
plotseling. Dat gebeurde kort nadat haar zus in 
de VS een toespraak had gehouden over de 
tot een miljoen Oeigoeren die in China 
opgesloten zitten in ‘heropvoedingskampen’. 
Daar worden ze gehersenspoeld en gemarteld. 
Pas in december 2020 hoorde Gulshans 
familie dat ze in maart 2019 tot 20 jaar 
gevangenisstraf veroordeeld was, wegens 
‘deelname aan georganiseerd terrorisme, hulp 
bij terroristische activiteiten en ernstige 
verstoring van de maatschappelijke orde.’ Maar 
haar straf heeft zeer waarschijnlijk te maken 
met het activisme van haar zus, want China 
duldt geen enkele vorm van kritiek op de 
behandeling die de Oeigoeren ten deel valt. 
Gulshans gezondheid is slecht en ze heeft 
dringend medische zorg nodig. 
De brief stuurt u naar de Chinese Ambassade. 
Wij vragen om haar vrijlating en informatie over 
haar situatie voor haar familie.  
Turkije  

Mehmet Siddik Mese zit in een Turkse 

gevangenis op beschuldiging van fraude. Daar 

werd hij met houten knuppels langdurig 

geslagen: op zijn voetzolen, in zijn gezicht en 

op zijn lichaam. Hij raakte hierdoor ernstig 

gewond, had pijn en was duizelig. Toch mocht 

hij niet naar een ziekenhuis buiten de gevan-

genis om behandeld te worden. De gevan-

genisdokter concludeerde in zijn rapport dat hij 

niet geslagen was. Hij werd wel naar het 

gevangenishospitaal gebracht, maar de enige 

behandeling daar bestond uit water en ijs. In 

de afgelopen jaren is het aantal klachten over 

marteling in Turkse gevangenissen sterk 

gestegen. 

Onderteken de brief naar de autoriteiten in 

Turkije. Roep hen op om de marteling van 

Mehmet Siddik Mese te onderzoeken en 

geweld tegen gevangen te stoppen.  

De bijbehorende brieven zijn bijgesloten, maar 

ook te vinden op  

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties 

U hoeft dan alleen uw naam in te vullen en op 

verzend te drukken. 

Welkom! 

Ofschoon ze al vanaf mei vorig jaar 

in Rheden wonen, toch welkom 

aan Henk en Truus Ackooy, 

IJsselsingel 35, nieuw ingekomen 

gemeenteleden. 

Hoewel we helaas nog niet fysiek kunnen 

kennismaken, toch hartelijk welkom en we 

hopen dat jullie je spoedig thuis zullen voelen 

in onze gemeente! 

 

Bijbelkring 

Afgelopen dinsdag hadden we voor het eerst 

een digitale gesprekskring. We lazen en 

bespraken het Bijbelgedeelte van deze 

zondag. Het was leuk om in een ontspannen 

sfeer van gedachten te wisselen. Het duurt 

maar een uurtje. Dus als jij/u ook zin hebt om 

mee te doen, laat het mij weten! Tijd: dinsdag-

morgen van 10.00 uur tot 11.00 uur. Mocht nu 

juist de dinsdagmorgen een probleem zijn, geef 

dat dan ook even door. Mogelijk kunnen we 

dan uitwijken naar een ander tijdstip. 

Mijn mailadres is: 

predikant@dorpskerkrheden.nl 

Rapport Samen … gaan 

Samen met het Weekbericht van vorige week 
heeft u de samenvatting van het rapport 
Samen …gaan en een reactieformulier 
ontvangen. Wij willen graag van u weten hoe u 
denkt over het rapport en de mening, die de 
kerkenraad hierover heeft gevormd. Daarom 
hebben wij bij het rapport een reactieformulier 
gevoegd met een aantal vragen. Inmiddels 
hebben we al een aantal reacties van 
gemeenteleden ontvangen, maar het zou fijn 
zijn als dat er meer werden. 
U kunt nog reageren en uw reactie kenbaar 
maken op de volgende manieren:   
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 
 Doet u s.v.p. dit vóór 11 februari.  
Ieders mening telt.! 
De kerkenraad 

mailto:predikant@dorpskerkrheden.nl
mailto:bestuur@dorpskerkrheden.nl
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Actie Kerkbalans  
Heeft u uw toezegging al 
gedaan?  
De actie Kerkbalans loopt 
nu ruim twee weken en de 
meeste toezeggingen zijn 
binnen. Tenminste, de 

toezeggingen op papier.  
De digitale toezeggingen blijven nog achter. 
Daarvan moeten wij er nog een behoorlijk 
aantal ontvangen.   
 
Misschien is het digitale 
toezeggingsformulier aan uw aandacht 
ontsnapt of is de mail in uw spam box 
terechtgekomen?   
Op 19 januari hebben wij alle leden die het 
Weekbericht via de mail ontvangen een mail 
gestuurd met alle informatie over Kerkbalans 
en met een digitaal toezeggingsformulier.  
 
Misschien is de mail aan uw aandacht 
ontsnapt, heeft u hem niet ontvangen of per 
ongeluk verwijderd. In dat geval vragen wij u 
even een mail te sturen naar 
cvk@dorpskerkrheden.nl of even te bellen met 
Kees van den Haak  06 53391846 of 026 
4953524. Wij sturen u dan alsnog  
 
Misschien is het u niet gelukt om het 
formulier in te vullen of terug te sturen of 
werkte de link naar het toezegginsformulier niet 
goed. Belt u dan ook even met Kees van den 
Haak, hij zal u dan met plezier helpen.    
We hopen dat u voor zover nog niet gedaan uw 
toezegging de komende dagen af wilt ronden 
zodat wij de Actie Kerkbalans binnenkort ook 
kunnen afsluiten.  
Tenslotte dank aan alle toezeggers, lopers en 
andere medewerkers! 

 
 

Onze technische kanjers! 

Misschien heeft u zich 

wel eens afgevraagd wie 

al die prachtige 

uitzendingen van onze 

vieringen op 

kerkdienstgemist.nl 

verzorgt, want die gaan 

niet vanzelf de lucht in. 

Afwisselend zijn dat Wim van Beek, Johannes 

van der Weij en Jan Otter, iedere keer trouw op 

hun post, voor u onzichtbaar, maar onmisbaar! 

Voor hen zelf hoeve ze niet in het zonnetje 

gezet te worden, maar nu doen we het toch 

een keer! Johannes, Wim en Jan, namens ons 

allen, jullie zijn kanjers en heel erg bedankt! 

 
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. 
  
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 11 februari 18.00 uur  

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

 
Samenstelling: Ineke van Huissteden 

mailto:cvk@dorpskerkrheden.nl
http://www.dorpskerkrheden.nl/
https://www.mijnkerk.nl/bidden/avondklok-gebed
https://www.facebook.com/Mijnkerk
https://www.instagram.com/mijnkerk.nl/
mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

