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   WEEKBERICHT van 28 maart 2021 
 

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

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

 

Op zondag 28 mrt. wordt de kerkdienst ook 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Als u uw Liedboek bij de hand houdt kunt u mee 
lezen of zingen 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! 

Zesde zondag 40dagentijd 

Palmzondag  
Tweede passiezondag 
10.00 uur: ds. Henk Teeuwen, Borculo                                             

                  Organist: Piet Cnossen 

                  Lector: Els van Hout 

 

In deze dienst zal een klein groepje van 4 

gemeenteleden zingen! 

                                                                

Inleiding op deze dienst: 

Veertig dagen. 
Veertig jaren. 
 
Het leven van Jezus lees ik tegen de 
achtergrond van de reis van het volk van God 
door de woestijn. 
Aan het begin en aan het eind van dat 
reisverhaal staat de tocht door het water. 
De Paastocht door de Schelfzee. 
De Paastocht door de Jordaan. 
 
Ik lees zijn leven ook graag tegen de 
achtergrond van de Psalmen. 
Psalmen die spreken van een volk dat op weg is 
met God en met zijn Geboden. 
 
Psalm 118 past op een prachtige wijze bij de 
Palmzondag en het Evangelie naar Marcus 
citeert er zelfs letterlijk uit. Gezegend hij die komt 
in de Naam van de Heer. 
 
De Naam. 
De Eeuwige zal er zijn voor jou! 
Jouw Schepper. 
Jouw Bevrijder. 
 

Jezus heeft zijn leven niet als een roof geacht 
staat er in de Filippenzenbrief. 
Hij ontving zijn leven uit de handen van de 
Eeuwige en zo leefde hij daadwerkelijk aan 
iedere dood voorbij en dat is het lichtend hart 
van het feest van Pasen. 
 
Liturgie in deze dienst: 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 

Intochtslied: Psalm 118: 1 

‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’ 

 

Groet en Bemoediging   

V.: "De Heer zal bij 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" 
 
Lied: Psalm 118: 10 
‘De Heer is God, zijn gunst verheugde’ 
 
Over deze dienst op Palmzondag 
 
Orgelspel 
 
Lezen: Psalm 118: 1-4 
 

 
 

Lezen: Psalm 118: 5 

 

 
 

Lezen: Psalm 118: 8-9 
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Lezen: Psalm 118: 10-12 

 

 
 

Lezen: Psalm 118: 26 

 

 
 

Lezen: Psalm118: 29 

 

Lied: 556: 1 en 5 

‘Alles wat over ons geschreven is’ 
 

Gebed om de opening van het Woord 

 

1ste Lezing: Marcus 11: 1-10 
 
Lied: 435: 1 en 4 

‘Heft op uw hoofden, poorten wijd!’ 
 

Uitleg en Verkondiging 
‘Gezegend hij die komt in de Naam van de Heer’ 
 

Orgelspel 

 

Lied 527: 1, 2, 3, 4 en 5 

‘Uit uw hemel zonder grenzen’ 
 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Gaat dan heen in vrede: 

2de Lezing: Filippenzen 2: 5 - 11  
                   (vertaling NBG 1951) 
 

Slotlied: 578: 1, 2 en 6 
‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’ 
 
Zegen  
A: Amen. 
 

Orgelspel 

 

Collectes:  

1. Vakanties met aandacht 
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare 
waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen 
die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie 
kunnen van een week vol warmte, aandacht en 
gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels 
ouderen en mensen die zorg of begeleiding 
nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan 
ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht 
klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel 
te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, 
(persoonlijke) verzorging en bieden een 
luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk 
van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk 
mensen genieten van een zorgeloze vakantie. 
Sta op en doe mee, zodat we deze steun ook 
in 2021 weer kunnen bieden. 
 
2. Kerkhuishouding 

    Verwarming kerkgebouw 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 28 maart 

 

- 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 28 maart: ds. Henk Teeuwen,   
                                Borculo 
 
* Witte Donderdag, 1 april 
  Dienst van Schrift en Tafel 
  19.30 uur: Ds. Jan Willem Overvliet 
 
* Goede Vrijdag, 2 april 
   Oecumenische Viering 
  19.30 uur: Pastor Anita Coenraads 
                    Ds. Jan Willem Overvliet 
                     
* Stille Zaterdag, 3 april 
  Paaswake 
  21.00 uur: Ds. Jan Willem Overvliet 
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Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 28 maart: Ds. Dirk Jan Brans 

 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 

 
* Zondag 28 maart: ds. Kees Bochanen 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 

* Zondag 28 maart: ds. Roel van Oosten 
 
Vieringen vanuit Ellecom/De Steeg 
(te volgen via de website www.pges.nl) 

 
* Zondag 21 maart: mevr. Tineke Werner, Ede 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen op zondag 7 maart naar 

mevr. Beumer en mevr. A. Baerends. 

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  
 

 
Opgelet voor de zomertijd: dit weekend 
slapen we één uur minder 
Het is opnieuw zover: in de nacht van zaterdag 
op zondag draaien we de klok een uur vooruit. 
We hebben dus een uurtje minder nachtrust, 
maar dan wel met het voordeel dat het ‘s avonds 
langer licht blijft. 
 
Vesper Veertigdagentijd 

De vesper in de 
Veertigdagentijd op woensdag 
31 maart met als voorganger 
mevr. Meini Visser is in de 
Ontmoetingskerk te Dieren en 
niet in de Nicolaaskerk te 
Ellecom. 

Hiervoor is gekozen, omdat vanuit de Nicolaas-
kerk geen online kerkdienst kan worden 
verzorgd.  
Raad van Kerken Veluwezoom 

Inspirerende wandeling naar wijsheid 
Thomas Hontelez was te gast in de live 
uitzending ‘Wandelen naar wijsheid’ van Groep 
OLIVE op zondagmiddag 21 maart.  
Wat is het een mooie middag met een 
inspirerend gesprek geworden over pelgrimeren. 
Dat blijkt ook wel uit de vele positieve reacties 
die we van zowel kijkers in Rheden als elders uit 
Nederland kregen. 
Heb je deze uitzending gemist of wil je het 
gewoon nog eens terugzien?  
Dat kan! De hele uitzending staat op 
www.kerkdienstgemist.nl 
Groetjes van Groep OLIVE en het technische 
team 
 
Kerkbalans 2021, de finish  
De Actie Kerkbalans is al 
met al een hele operatie. 
U merkt hier pas in 
januari iets van, maar in 
september zijn de 
voorbereidingen al 
begonnen. Eerst de actie 
materialen bestellen, de folder en de brief 
maken en laten drukken. Uit de 
ledenadministratie de looplijsten maken, de 
bezorgers benaderen, enveloppen klaarmaken, 
sorteren en naar de bezorgers brengen. Dan 
worden de enveloppen bezorgd en daarna 
opgehaald. Dit jaar voor het eerst hebben we, 
zoals u weet, een deel van de gemeente 
digitaal benaderd. Dat betekende ca. 200 
mailadressen invoeren en de brieven via de 
mail versturen. Dat scheelde in ieder geval een 
hoop werk voor de bezorgers.  
Onder andere vanwege corona hebben we dit 
jaar veel aandacht besteed aan de publiciteit 
via de website, het Weekbericht en 
Ontmoeting. 
De absolute topper was het introductiefilmpje, 
waarmee de actie hebben ingeluid. Daar 
hebben we heel veel positieve reacties op 
gekregen. Voor de bezorgers hielden we vorige 
jaren een gezellige snertmaaltijd. Helaas kon 
dat dit jaar niet. Als alternatief hadden we voor 
iedere bezorger een blik of zak snert, die ze 
dan maar thuis lekker konden opeten.  

 
Nu beschouwen we de actie 
als afgerond. Van iedereen, 
waarvan we een toezegging 
mogen verwachten, hebben 
we ook een toezegging 
ontvangen. Dat gaat dan 

om 384 pastorale eenheden van de in totaal 
450 pastorale eenheden. Een deel levert geen 
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toezegginsformulier in en een ander deel ‘doet 
niet mee’, helaas.  
Tot nu toe staat de teller op ruim € 84.000. Dat 
is iets minder dan vorig jaar. Ons valt dat mee, 
want gezien de afname van het aantal leden 
zouden we een lagere opbrengst verwachten. 
De gemiddelde toezegging per pastorale 
eenheid is weer wat gestegen naar 220 euro. 
De opbrengst kan in de loop van het jaar nog 
wat toenemen doordat mensen die niet 
toegezegd hebben wel een bijdrage storten.  
Dank aan al die vrijwilligers die aan Kerkbalans 
2021 hebben meegewerkt en natuurlijk ook 
dank aan u allen die met uw bijdragen het werk 
in onze kerkgemeenschap steunen en mogelijk 
maken.  
Het Kerkbalansteam.  
 

 
 
 

Gezocht: Coördinator bezorging 
Na tien jaar de coördinatie van de bezorging 
van ons kerkblad Ontmoeting in Rheden te 
hebben verzorgd heeft Cor Kelderman 
aangegeven aan het eind van dit seizoen - in 
juni dus - hiermee te willen stoppen. 
We zoeken dus een opvolger (m/v) voor hem. 
Wie zou deze taak van hem over willen 
nemen? 
 Wat houdt het in? 
* Ontmoeting komt 10 x per jaar uit en wordt in    
   dozen thuis afgeleverd.  
* Daarna verspreidt de coördinator de  
  afgepaste exemplaren over de 8  
  hoofdbezorgers, die ze weer verder  
  verspreiden over de wijkbezorgers. 
* Verder houdt de coördinator de mutaties bij in  
  samenwerking met Loes Kooij, die de  
  administratie voor Ontmoeting verzorgt. Deze  
  mutaties gelden ook voor Ellecom en De  
  Steeg, maar hoeven daar alleen doorgegeven  
  te worden. De bezorging daar wordt  
  zelfstandig geregeld. 
 
Het is geen enorme klus, maar komt wel 10 x 
per jaar terug in een vooraf bepaalde week. 
Bezit van een auto en computer is wel nodig. 
Voor verdere informatie: Cor Kelderman wil er 
graag alles over vertellen: tel. 06 221 956 47. 
We hopen dat snel iemand bereid is deze taak 
van Cor over te nemen! 

 
 

Weekbericht in de Stille Week 

Volgende week in de Stille Week verschijnt een 

kort Weekbericht op donderdag 1 april. 

Degenen die het in de bus krijgen, krijgen ook 

de liturgieën voor alle 4 diensten: Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en 

Paasmorgen. 

De digitale abonnees krijgen de liturgie  

’s morgens op de dag zelf toegestuurd; op 

zaterdag ook die van Paasmorgen. 

Helaas mogen we ook in de Stille Week nog 

steeds geen bezoekers in de kerk ontvangen 

gezien de oplopende besmettingscijfers. 

Toch hopen we dat u online de diensten komt 

meevieren. 

We wensen u een goede Stille Week toe in 

aanloop naar het Paasfeest! 

 

Poëziewedstrijd 
Nog 3 dagen dan sluit de inzendtermijn! 
Stuur uiterlijk zondag 28 maart uw gedicht met 
als thema Pasen in naar 
ontmoeting.rheden@gmail.com 
Doe mee en stuur in ! 

 
Stille week 
Het voorjaar komt, de knoppen breken 
en bloesems geven taal noch teken. 
 
De vogels zingen. God wat is dat mooi. 
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi. 
 
Maar kan niet. Deze dagen staat 
tussen de takken uw bebloed gelaat. 
 
De bomen lopen wonderbaarlijk uit 
rond uw verminkte, naakte huid. 
 
Spijkers die hand en hout doorboren, 
de aarde bloeit als nooit 
tevoren. 
 
Ik hunker naar wat 
gaande is, 
naar opbloei, naar 
verrijzenis. 
 
Maar kan het voorjaar 
nog niet aan, 
eerst moet de Heer zijn opgestaan 
Jaap Zijlstra 
 
 
 
Samenstelling: Ineke van Huissteden 

mailto:ontmoeting.rheden@gmail.com

