
- 1 -  

    

   WEEKBERICHT Stille Week 2021 
 

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

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

 

De Dorpskerkgemeenschap van Rheden 
wenst u Goede Paasdagen 

 
Van de Kerkenraad 

De komende dagen vieren we de paascyclus, 

Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en 

op zondagmorgen de Paasviering. In onze 

traditie het hoogtepunt van het kerkelijk jaar 

Vieringen die we graag met elkaar in onze 

Dorpskerk hadden willen beleven. Maar 

evenals vorig jaar zullen de vieringen alleen 

online worden uitgezonden, zonder bezoekers.                                                                                        

De afgelopen week heeft de kerkenraad 

hierover vergaderd en is tot de conclusie en 

het besluit gekomen, dat het nog niet 

verantwoord is om bezoekers toe te laten. Een 

moeilijk besluit en pijnlijk voor diegenen, die 

juist deze vieringen weer in de kerk hadden 

willen mee beleven, maar ook voor de 

kerkenraad en voor diegenen die aan de 

diensten meewerken. Maar ook of vooral een 

besluit, dat genomen is met het oog op ons 

aller veiligheid en gezondheid.  

Aan de voorbereiding van de komende 

vieringen is door de liturgiecommissie veel 

aandacht besteed. In alle diensten zullen 

musici medewerking verlenen en zo een 

dimensie toevoegen aan de diensten.  

De viering op Goede Vrijdag is, zoals we 

gewend zijn, een oecumenische viering, 

waaraan ook parochianen meewerken. 

In de viering op Paasmorgen zal het winnende 

gedicht van de poëziewedstrijd worden 

voorgedragen door de dichter(es). 

Wij hopen dat u de vieringen online kunt en wilt 

meebeleven en dat u er juist in deze tijd door 

bemoedigd en geïnspireerd wordt.  

 

Dit jaar zullen alle bewoners van Rhederhof, de 

aanleunwoningen, De Boomgaard en De Brink 

een paasgroet van onze gemeente ontvangen 

in de vorm van een gerbera en een kaartje met 

een paaswens. De tekening op het kaartje 

werd evenals vorig jaar gemaakt door José Kip 

en is ook hiernaast in dit Weekbericht 

afgedrukt. 

 Wij wensen u allen goede en gezegende 

Paasdagen toe in de hoop dat we ondanks 

alles toch nog de verbondenheid met elkaar 

mogen en kunnen voelen.   

De kerkenraad 

 

In de Stille Week worden de kerkdiensten 
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 
verbonden. We wensen u goede vieringen toe! 
 
De liturgieën van de verschillende diensten 
worden apart toegezonden. 
 

Collectes:  

Witte Donderdag 1 april 

1. Slachtofferhulp Nederland 
Slachtofferhulp Nederland helpt na een 
ingrijpende gebeurtenis. Door middel van 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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emotionele hulp, ondersteuning bij het 
strafproces en bij het aanvragen van een 
schadevergoeding. Slachtofferhulp Nederland 
helpt na misdrijven, verkeersongevallen, 
rampen en calamiteiten. Slachtofferhulp is er in 
de eerste plaats voor slachtoffers van 
misdrijven, maar ondersteunt ook helpers en 
professionals. 
2. Kerkhuishouding 

    Kosten Pastoraat 

 

Paaswake 3 april: 

1. Stichting Leergeld ‘ 
‘Mee kunnen doen’ draagt bij aan de ontwik-
keling van het kind, geeft een gevoel van 
eigenwaarde en kan mogelijke sociale 
uitsluiting voorkomen. In eerste instantie wordt 
ingezet op rechtstreekse hulp aan individuele 
kinderen, zodat deze mee kunnen doen aan 
binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Daarnaast zet Leergeld zich in voor het 
verbeteren van de situatie van kinderen in 
armoedesituaties, door invloed uit te oefenen op 
de landelijke en regionale voorzieningen en wet- 
en regelgeving waardoor er voor deze groep 
kinderen meer mogelijkheden ontstaan zich te 
ontwikkelen. 
2. Kerkhuishouding 
    Jeugdwerk eigen gemeente 
 

 

Paaszondag 4 april: 

1. ZWO-project Opvang straatmeisjes  
    Accra, Ghana 

Ghana is een West-Afrikaans 
land dat zich goed ontwikkelt, 
maar de verschillen tussen 
noord en zuid zijn nog groot. 
Veel jongeren trekken naar de 
hoofdstad Accra, waar 25.000 
kinderen op straat werken en 

leven. In het opvangcentrum Lifeline in Accra 
kunnen ieder jaar veertig meisjes terecht vanaf 
14 jaar. Een enthousiast en deskundig team 
van docenten en sociaal werkers begeleiden 
de meisjes intensief. Ze leren in tien maanden 
tijd kleding naaien, make-up, sieraden maken 
of het kappersvak. Ze worden een hechte 
groep, die elkaar ook na de opleiding tot steun 
is. 
2. Kerkhuishouding 
    Onderhoud orgels 
Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collecte {datum} 

 

- 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 
 
* 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 
 
* Paasmorgen, 4 april 
  10.00 uur: Ds. Jan Willem Overvliet 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 4 april: Rob v.d. Wetering 

 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 

 
* Zondag 4 april: ds. Kees Bochanen 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 

* Zondag 4 april: geen online dienst 
 
Vieringen vanuit Ellecom/De Steeg 
(te volgen via de website www.pges.nl) 
 
* Zondag 4 april: ds. Gert Jansen 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen op zondag 28 maart naar 

mevr. Beumer-Beker en mevr. A. Melissen. 

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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Onderstaand bedankje kwam binnen voor de 
bloemengroet: 
 

 
 
Ook van Rita Maris kwam een bedankje 
binnen: Dank voor de bloemen, een echt 
opkikkertje! 

 
Amnestyzondag 
Op zondag 4 april (eerste 
Paasdag) is het weer 
Amnestyzondag. Tijdens de 
dienst bidden wij o.a. voor Jorge 
Pérez Ortega uit Mexico en voor 
Ahmed Samir Santawy uit 

Egypte. 
 
Jorge Pérez Ortega (70) verdiende een mager 
loontje in een Mexicaans ziekenhuis. Hij en zijn 

collega’s kregen van 
het schoonmaakbedrijf 
geen persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
tegen covid-19 
uitgereikt. Jorge 
beklaagde zich 
hierover in een 
interview met een 
televisieploeg, die een 
reportage maakte over 
het ziekenhuis. Zes 

dagen later werd hij ontslagen door het bedrijf, 
dat ingehuurd was door overheidsorganisatie 
ISSSTE. Sindsdien hebben Jorge en zijn vrouw 
moeite om rond te komen. 
De Mexicaanse overheid is als opdrachtgever 
van het schoonmaakbedrijf verantwoordelijk voor 
het onterechte ontslag van Jorge en moet hem 
daarvoor compenseren. De overheid moet ook 

zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen 
voor alle werknemers in ziekenhuizen, inclusief 
schoonmakers. 
 
Ahmed Samir Santawy (29) studeert 
antropologie in Wenen en 
doet onderzoek naar 
reproductieve rechten van 
vrouwen in Egypte. De 
veiligheidsdienst pakte hem 
op 1 februari 2021 in Caïro 
op. Vijf dagen lang wist 
niemand waar hij was. 
Ahmed zegt dat hij werd 
geblinddoekt en geslagen 
tijdens het verhoor. 
De autoriteiten beweren dat Ahmed op 
Facebook kritiek uitte op de regering. Maar 
Ahmed zegt dat hij niks met het Facebookbericht 
te maken heeft. De beschuldigingen zijn 
complete onzin. De enige reden waarom Ahmed 
vastzit, is dat hij onderzoek doet naar issues 
rond religie en gender. 
 
Wij verzoeken u een brief te sturen naar de 
betreffende autoriteiten. 
Voorbeeldbrieven kunt u vinden op de website 
www.dorpskerk.nl  en op  
www.Amnesty - Kom in actie voor vrijheid, 
gelijkheid en rechtvaardigheid 
U vindt daar de brieven en hoeft alleen maar 
uw naam in te vullen en op ‘verzend’ te 
klokken. 
 
Weekbericht in de Stille Week 

In de Stille Week verschijnt het 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. 

 

Volgende week maken we weer een Weekbericht. 

Kopij aanleveren tot uiterlijk donderdag 8 april 

18.00 uur via e-mail: 

weekbericht.rheden@gmail.com 

Samenstelling: Ineke van Huissteden 

http://www.dorpskerk.nl/
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

