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   WEEKBERICHT van 18 april 2021 
 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Op zondag 18 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 
verbonden. We wensen u een goede viering 
toe! 
 
Welkom vanuit de Dorpskerk! 
Zondag Misericordias 
‘Barmhartigheid, goedertierenheid’ 
10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet 
                  Organist: Kees van den Haak 
                  Lector: Gonnie Gerritsen 
                                                                
Inleiding op deze dienst: 
Zondag van de Goede Herder 
Het slot van het Johannesevangelie zit vol 
raadselen. Jezus vraagt Petrus tot drie keer toe 
of hij Hem liefheeft. En Hij geeft Petrus tot drie 
keer toe de opdracht zijn schapen te hoeden en  
te wijden. Een niet eenvoudige opdracht, die 
hem zelfs zijn leven zal kosten. Maar zo begint 
met Petrus de gemeenschap van mensen, die 
zich willen wijden aan het Koninkrijk.  

 
Liturgie in deze dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken 

 
Drempelgebed 
 
Intochtslied: Psalm 98: zingen 1,  
                      lezen 2 en 3, zingen 4 
‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ 
 
Stil gebed 
 
Groet en Bemoediging  
 
Gebed om ontferming  
 
Lied: 317: 1 en 2 
‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’ 
 
1ste Lezing: Psalm 23 in de berijmde versie          
                   van Liedboek psalm 23 d 
 
Lied: Psalm 23c: 1, 2 en 5  
 
2de Lezing: Johannes 21: 15 – 24 
 
Acclamatie: 339a 
‘U komt de lof toe’ 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied: 649: zingen 1, lezen 2. zingen 3,  
                lezen 4, zingen 5, lezen 6, zingen 7 
               ‘O Heer, blijf toch niet vragen’ 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Mededelingen, collecteaankondigingen en 
bloemengroet  
 
Slotlied: 418: 1, 2 en 3 
‘God schenk ons de kracht’ 
 
Zegen met gezongen Amen. 
 
Orgelspel 
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Collectes:  
1. Vakantietas 2021 
Vandaag is de 
diaconiecollecte bestemd 
voor de Vakantietas 2021, 
een actie van DIANA 
(DIAconaal Netwerk Armoedebestrijding). 
Diana is een samenwerkingsverband van de 
kerken van de gemeente Rheden en 
Rozendaal. 
De zomervakantie is voor veel kinderen een 
mooie tijd waarin ze leuke dingen gaan doen 
waar ze na de vakantie veel over te vertellen 
hebben. Maar wij weten dat voor veel basis-
schoolkinderen uit bijstandsgezinnen in 
Rheden en Rozendaal de zomervakantie geen 
fijne tijd is! Zij hebben weinig om naar uit te 
kijken, omdat er geen geld is om leuke dingen 
te gaan doen. Zij hebben na de vakantie weinig 
om over te vertellen op school! 
 
Door de coronacrisis is in 2020 de Vakantietas 
doorgeschoven naar 2021. In 2020 gingen we 
nog uit van ongeveer 750 basisschoolkinderen 
in bijstandsgezinnen. Maar van de gemeente 
Rheden hoorden wij, dat door de coronacrisis 
het aantal kinderen in bijstandsgezinnen is 
toegenomen en gaan we nu uit van ongeveer 
800 kinderen. Veel kinderen kunnen alleen 
onder begeleiding een dagje uit en daarom 
houden we rekening met rond de 400 
begeleiders die meegaan naar bijv. dierentuin 
en zwembad. 
We willen in de week vóór de zomervakantie 
2021 de Vakantietassen uitreiken, in de tassen 
zitten o.a. een gratis toegangskaartje voor 
dierentuin en zwembad, wat speelgoed, een 
boekenbon, een pakje drinken en wat snoep. 
 

De zomervakantie is 
nog wel ver weg, 
maar wij willen nu 
alvast uw gulle 
bijdrage vragen om al 
deze kinderen met de 
Vakantietas een 
heerlijk onbezorgde 
en leuke 
zomervakantie te 

kunnen aanbieden. U kunt i.p.v. een gift ook 
een halve of hele Vakantietas sponsoren, één 
tas kost  
€ 55,-, maar iedere bijdrage is welkom! Uw 
bijdragen kunnen worden overgemaakt naar de 
bankrekening van de Diakonie Protestantse 
Gemeente Rheden, onder vermelding van 
‘Vakantietas’. (nummer zie hieronder) 

Alle bijdragen, die tot en met vrijdag 23 april 
op deze rekening gestort worden, worden 
door de Diaconie verdubbeld. 
Van harte aanbevolen! 
Bij voorbaat hartelijk dank namens alle 
kinderen en DIANA! 
 
2. Kerkhuishouding 
    Onderhoud kerkelijke terreinen 
 
Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 
uw gift overmaken op onderstaande 
bankrekeningen o.v.v. collectes 18 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 18 april: ds. Jan Willem Overvliet 
 
*Zondag 25 april: ds. Bram Grandia, Doesburg 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 
* Zondag 18 april: ds. Jan Dirk Brans 
 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 
 
* Zondag 18 april: ds. J. Kappers, Apeldoorn 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 
* Zondag 18 april: ds. Henk Boonen, Dieren 
 
Vieringen vanuit Ellecom/De Steeg 
(te volgen via de website www.pges.nl) 
 
* Zondag 18 april: Gert Jansen 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen op zondag 11 
april naar de fam. Van Hoytema, de 
fam. Mees, mevr. Olsder en mevr. 
Walda.  
Mocht u iemand weten die voor een 
bloemengroet vanuit de kerkgemeenschap in 
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aanmerking komt, geef dit dan even door aan 
Dea Frederiks, 
 tel.:495 23 80, e-mail:  d.frederiks@hetnet.nl  
 
Oude Paaskaars 
Het is in onze kerk een mooie traditie, dat wij 
na de paasviering de paaskaars die ons allen 
het afgelopen jaar heeft bijgelicht, 
overhandigen aan een kerklid. Wie daarvoor in 
aanmerking zou kunnen komen, daarover 
behoefden wij in het CPO deze keer niet lang 
na te denken. Wij kwamen al snel bij ons 
kerklid Els van Hout. Els heeft het afgelopen 
kerkelijk seizoen afscheid genomen van het 
ambtsdragerswerk. Zij heeft zich ruim 12 jaar 

lang als ouderling met 
hart en ziel ingezet 
voor onze 
kerkgemeenschap. 
Genoeg reden om Els 
de kaars te 
overhandigen.  
Dus hebben wij, 
dominee Jan Willem 
Overvliet en ouderling 
Rients Stielstra haar 
thuis (coronaveilig) 
opgezocht en de 

kaars aan haar overgedragen. Daarbij hebben 
we Els kort toegesproken en haar bedankt voor 
het vele werk dat zij heeft verricht.  
We hebben haar nog een tip meegegeven; 
sommige mensen namelijk branden de 
paaskaars niet. Zij willen hem graag behouden 
zoals hij is. Dat echter is niet de bedoeling. De 
bedoeling is dat de kaars brandt. Hij 
symboliseert immers het licht van Christus. 
Daarbij mag de kaars iedere zondag tijdens de 
viering van de (online) erediensten branden. 
Rients Stielstra 
 
Uit de kerkenraad 
Afgelopen week was er weer een (online) 
kerkenraadsvergadering waarin we voornamelijk 
de lopende en niet lopende zaken bespraken.  
- In het overleg met de buurgemeenten over het 
project Samen…gaan zit nog niet veel 
voortgang. Het overleg tussen Dieren en 
Spankeren over een mogelijke fusie loopt 
intussen wel, maar het overleg tussen de vier 
gemeenten over verdere samenwerking komt 
moeilijk op gang. Ziekenhuisopnamen van 
belangrijke deelnemers in de andere gemeenten 
spelen hierbij een rol. Intussen proberen we in 
de komende maand weer een gesprek te 
plannen.  
- Met betrekking tot de inrichting van de kerk 
heeft het College van Kerkrentmeesters op 

verzoek van de kerkenraad een aantal zaken op 
tafel gelegd, die de komende tijd onderzocht 
worden. Vanuit verschillende kanten is gevraagd 
om te kijken of er een vaatwasser in de keuken 
kan komen. Dit wordt nu onderzocht. Daarnaast 
wordt gekeken naar de mogelijkheden om de 
stoelen te vervangen, ondermeer omdat de 
huidige stoelen niet voldoen aan de verscherpte 
eisen van de brandweer. Dit heeft met name te 
maken met de manier waarop stoelen in een 
grote ruimte aan elkaar gekoppeld kunnen 
worden. Daarnaast wordt er steeds meer 
geklaagd over het zitcomfort van de huidige 
stoelen. Tenslotte zijn er plannen gemaakt om 
de wanden van het koor op te knappen. Met 
name het beschadigde stucwerk moet hersteld 
worden en overgeschilderd. Met betrekking tot 
het hoge gedeelte van de wanden bekijken we of 
deze schoongemaakt kunnen worden.  
 
- Het afgelopen jaar konden we niet op de 
gebruikelijke manier collecteren tijdens de 
kerkdienst. Als alternatief maken velen van u 
gebruik van de mogelijkheid om hun bijdrage 
over te maken naar de rekeningen van de 
diaconie en van de kerk. Daarbij zijn er ook 
nogal wat mensen die maandelijks een vast 
bedrag bijdragen, dat dan gelijkelijk 
over de verschillende collectes 
wordt verdeeld. Op zich zijn wij hier 
heel blij mee, omdat gebleken is 
dat de collecteopbrengsten het 
afgelopen jaar hoger waren dan de 
jaren daarvoor, hoewel er meestal 
geen bezoekers waren in de kerk. 
We denken erover na om, als er 
straks weer bezoekers zijn, als alternatief ook de 
mogelijkheid aan te bieden om in de kerk tijdens 
of na de dienst digitaal te collecteren.  
 
- De landelijke PKN heeft enige tijd geleden het 
advies gegeven om voorzichtig weer maximaal 
30 mensen toe te laten bij kerkdiensten. Wij 
hebben dat voorzichtigheidshalve nog niet 
gedaan. Meerdere trouwe kerkbezoekers 
hebben echter aangegeven de zondagse 
diensten erg te missen. Als kerkenraad hebben 
wij hierover gesproken en besloten om vanaf 
mei weer voorzichtig maximaal 30 mensen toe 
te laten onder strenge veiligheidsvoorschriften.      
Hierbij geldt wel het voorbehoud dat de 
landelijke besmettingscijfers zich niet zodanig  
ontwikkelen dat dit onverantwoord is.   
Na overleg met de leiding van de Kinderneven-
dienst zou deze misschien ook weer van start 
kunnen gaan. 
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- Vooruitkijkend naar het nieuwe kerkelijke 
seizoen zien we dat er verschillende vacatures 
te vervullen zijn, in de kerkenraad en in andere 
functies. De kerkenraad hoopt deze in te kunnen 
vullen en zal de komende tijd op pad gaan om 
mensen hiervoor ten benaderen.                 
Voor Cor Kelderman als coördinator verspreiding 
van Ontmoeting is opvolging gevonden. Cor 
heeft dit vele jaren gedaan en we willen hem (en 
Janny) vast bedanken voor hun jarenlange inzet.  
De Kerkenraad.  
 
Nieuwe coördinator bezorging Ontmoeting 
We zijn heel blij dat zich een opvolger heeft 
gemeld voor Cor Kelderman als coördinator 
van de bezorging van het kerkblad Ontmoeting. 
George Prins heeft zich bereid verklaard het 
stokje van hem over te nemen. 
Vanaf het nieuwe seizoen - eind augustus – zal 
George deze taak gaan uitvoeren. 
Redactie Ontmoeting 
 
Interactieve lezing, online 
‘Verbindende Communicatie is zo veel meer 
dan communicatie! door Hester Macrander. 
De werkgroep Geloof en 
Maatschappij van de Raad van 
Kerken te Dieren en omstreken 
organiseert een dynamische 
lezing met mogelijkheid tot 
uitwisseling en ontmoeting. Zelfs 
dat kan online…Deze lezing gaat over hoe de 
Geweldloze Communicatie, of liever: 
Verbindende Communicatie ons kan inspireren.   
Dit is in de vorige eeuw ontwikkeld door Marshall 
Rosenberg. Het was Rosenbergs levenswerk om 
vreedzaam samen te leren leven. Zijn gedachte-
goed is gebaseerd op de politieke beweging van 
de ‘nonviolence’ van Marten Luther King en 
Mahatma Gandhi. 
Hester Macrander is gecertificeerd trainer in 
deze materie en neemt het publiek online mee in 
een interactieve en onderhoudende lezing over 
wat het is, hoe het werkt en wat je ermee kunt. 
Datum: 18 april, van 19.30 tot 21.15 uur.  
Deelname is gratis 
De avond wordt verzorgd via een Zoom-
meeting. U kunt zich uiterlijk 10 april per mail 
opgeven via het volgende mailadres: 
werkgroepgmdieren@gmail.com 
Na opgave krijgt u een link in de e-mail en een 
handleiding toegestuurd.  
 
Bedankt voor de bloemen! 
Van zowel mevr. Baerends, mevr. Olders als 
mevr. Walda  en Hoyte en Kari van Hoytema 
kwamen bedankjes binnen voor de 

bloemengroet van de kerk. Zij waren verrast en 
er erg blij mee. 
Van dhr. en mevr. Mees kwam de volgende 
bedankbrief binnen: 
 

 
 
 
 
   Geboren op 14 april: 

Eva 
kleindochter van onze 
scriba Johan Meurs en 
zijn vrouw. 
We willen de grootouders 
van harte feliciteren  

   met hun derde kleinkind! 
 
 
Volgende week maken we weer een 
Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 
donderdag 22 april 18.00 uur  
via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 
 
Samenstelling: Ineke van Huissteden 


