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   WEEKBERICHT van 11 april 2021 
 

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

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

 

Op zondag 11 april 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! 

Zondag Quasimodo 

‘Als pasgeboren kinderen’ 
10.00 uur: ds. Bert Bomer, Doesburg 

                  Organist: Piet Cnossen 

                  Lector: Thea de Kreek 

                                                                

Inleiding op deze dienst: 
Beloken Pasen 

Op deze zondag wordt de Paasweek afgesloten. 
Beluiken is een oud woord voor: afsluiten, de 
luiken dicht doen.   
In de Paastijd spelen in de kerkdiensten de 
verhalen over de ontmoetingen met de 
Opgestane een rol. En het opvallende is, dat het 
daarbij niet gaat om ontmoetingen met ‘Jezus, 
die weer is gaan leven’, want degenen die de 
Opgestane ontmoeten herkennen hem in eerste 
instantie niet. Ze zeggen niet: Hé, daar gaat 
Jezus! Maria Magdalena herkent hem als ze bij 
haar naam genoemd wordt: ‘Maria’! De 
Emmaüsgangers herkennen hem als hij het 
brood met hen deelt; Thomas belijdt: ‘Mijn Heer 
en mijn God’, als 
hij geconfronteerd 
wordt met de 
wonden van de 
Opgestane; en 
Petrus herkent 
hem, als hij hoort, 
dat hij z'n net aan 
de andere kant 
moet uitgooien.  
Dus: de Opgestane leeft, of nog preciezer 
gezegd: komt tot leven en ontmoet je bij het 
hóren (en doen) van zijn woorden en bij het 
breken en delen van zijn brood.  
Bert Bomer 

 
Liturgie in deze dienst: 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 

Intochtslied: 601: 1 

 

Groet en Bemoediging   

 

Psalm van de zondag: Psalm 150a: 1 t/m 4 
 
Gebed om ontferming 
 

Glorialied: 612: 1, 2 en 3 

 

Lezing: Johannes 20: 19-30 
 
Lied: acclamatie 339a 

 

Verkondiging 
 

Orgelspel 

 

Lied: 653: 1, 4 en 7 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 
Slotlied: 655: 1 t/m 5 
 
Zegen met gezongen Amen. 
 

Orgelspel 

 

Collectes:  

1. Speelstoet Velp 
Bij Speelstoet kunnen kinderen gratis speelgoed 
uitzoeken. Een speelgoedwinkel zonder kassa 
dus! Speelstoet is er speciaal voor gezinnen die 
weinig te besteden hebben en daardoor niet in 
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staat zijn speelgoed voor hun kinderen te kopen. 
De meeste winkels zijn één keer per maand 
open. Speelstoet kan niet bestaan zonder 
speelgoed! Wij zoeken speelgoed dat er goed, 
liefst zo goed als nieuw, uitziet. Heeft u gebruikt 
of ongebruikt speelgoed over en zoekt u een 
goede bestemming? Elke woensdag is er een 
mogelijkheid om speelgoed af te geven. Voor 
locaties zie: www.speelstoet.nl 
 
2. Kerkhuishouding 

    Verwarming Dorpskerk 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 11 april 

 

- 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 11 april: ds. Bert Bomer, Doesburg 
 
* Zondag 18 april: ds. Jan Willem Overvliet 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 11 april: ds. A. Boezewinkel, 

                                            Brummen 

 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 

 
* Zondag 11 april: ds. M. Koster, Eerbeek 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 

* Zondag 11 april: ds. Kees Bochanen 
 
Vieringen vanuit Ellecom/De Steeg 
(te volgen via de website www.pges.nl) 
 
* Zondag 11 april: mevr. M. de Vries, Gorssel  
 
Bloemengroet 

De bloemen gingen op zondag 4 april naar 
mevr. Bep Meerburg en de fam. Blijenberg. 

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  
 
Paasgroet 
Op paaszaterdag is bij alle bewoners van 
Rhederhof, de Boomgaard, het Veerhuis en de 
Brink namens de Dorpskerkgemeenschap een 

gerbera met een paasgroet 
bezorgd.  
Blij verrast was men dat aan 
hen - met name in de paastijd 
- al dan niet behorend bij ‘de 
kerk’, werd gedacht.  
Omdat het nu niet mogelijk 
was om in Rhederhof en de 
Boomgaard ieder persoonlijk 
te zien, werden de bloemen in 
dit geval tegelijk met de 
middagmaaltijd door het 
personeel uitgereikt. In het 
Veerhuis en de Brink zijn de 

bloemen wel persoonlijk uitgereikt. 
José Kip maakte de prachtige symbolische 
tekening.  
Thea de Kreek 
 
Van de Kerkenraad 
De Stille Week en de Paasdagen liggen weer 
achter ons. Voor velen van ons was dit een 
drukke periode. We kunnen terugkijken op 
mooie vieringen op Witte Donderdag, waarin 
Vivian de Graaff ons liet genieten van prachtige 
vioolmuziek, Goede Vrijdag, een 
oecumenische viering met enkele leden van 
het voormalige Mauritiuskoor, de Paaswake 
waaraan Christan en Marleen Grotenbreg hun 
medewerking verleenden en tenslotte de 
viering op Paasmorgen, waarin fluitiste Mirjam 
van der Burg meewerkte. In deze viering 
mochten we ook luisteren naar de voordracht 
van het winnende gedicht van de 
poëziewedstrijd, voorgedragen door de 
dichteres zelf.  
Als grote verrassing na de dienst kregen we 
een prachtig gemonteerd filmpje te zien met 
paasgedachten en -wensen van diverse 
gemeenteleden. Marret en haar partner 
Thomas hebben dit met mooie begeleidende 
muziek weer geweldig gedaan.  
De kerkenraad vindt dit en groot compliment 
waard. Overigens voor diegenen die dit filmpje 
nog niet gezien hebben, het is terug te kijken 
op kerkdienstgemist.nl of via de website 
www.dorpskerkrheden.nl                                                                      
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De bewoners van 
Rhederhof en de 
aanleunwoningen 
ontvingen van ons een 
paasgroet in de vorm van 
een kleurige Gerbera en 
een mooi kaartje. Dit 
kaartje was ontworpen en 

gemaakt door Jose Kip, dank daarvoor.                                                                                                                                                                           
We ontvingen van velen achteraf positieve 
reacties zowel op de diensten, het filmpje als 
ook op de paasgroeten.                                                                                                                                                                                   
Het was wel jammer dat er nu al voor de 
tweede keer geen mensen aanwezig mochten 
zijn bij de diensten. Veel gemeenteleden 
hebben dit, vooral in deze tijd, als een groot 
gemis ervaren. We hopen ook dat het niet lang 
meer duurt voordat we weer mensen kunnen 
uitnodigen tijdens de kerkdiensten.  
 
Intussen zijn we al weer een paar dagen verder 
en kijken we weer vooruit.  
Iedere woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur is 
er de online gesprekskring onder leiding van 
Jan Willem Overvliet. Een trouw groepje 
gemeenteleden doet hier aan mee. We hebben 

met elkaar 
interessante en 
waardevolle 
gesprekken over 
de lezingen van de 
komende zondag. 
Ieder heeft zo zijn 

of haar inbreng en het is mooi om te ervaren 
dat ieder toch op zijn of haar eigen wijze 
aankijkt tegen de verschillende bijbelverhalen. 
Als u interesse heeft, kunt u zich aanmelden 
via mail: predikant@dorpskerkrheden.nl  
Probeert u het eens. U hoeft niet alle keren 
mee te doen, u kunt aansluiten als het u 
uitkomt, u kunt ook best eens overslaan als het 
een keer niet uitkomt, dat is geen probleem. 
Misschien ervaart u ook net als wij, dat het een 
verrijking is als je met elkaar van gedachten 
wisselt over de lezingen voor de komende 
zondag. Ook de viering zelf krijgt daardoor 
meer perspectief.  
De kerkenraad 
 
 
Beloken Pasen 
Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen 
(octaafdag van Pasen. Met Beloken Pasen 
wordt de vreugde van Pasen afgesloten: de 
kerk gaat over tot de orde van de dag. 
‘Beloken’ is het voltooid deelwoord van 
‘beluiken’, het tegenovergestelde van 
‘ontluiken’ en betekent ‘afgesloten’.   

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 15 april 18.00 uur  

via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 
 
Samenstelling: Ineke van Huissteden 


