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   WEEKBERICHT van 2 mei 2021 
 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Op zondag 2 mei 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 Cantate ‘Zingt’ 
10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet 
                  Organist: Piet Cnossen 
                  Ambtsdrager: Kees van den Haak 
                  Lector: Henk Lodder 
                  Kindernevendienst: Heleen de Vries 
                                                                
Inleiding op deze dienst: 
Op deze zondag Cantate worden we 
opgeroepen om te zingen. In het verleden 
nodigde ik vaak een koor of een muziekgroep uit 
voor deze speciale zondag. Dit jaar zal dat niet 
gaan, maar we mogen extra blij zijn met de vier 
zangers, die wekelijks live onze diensten 
opluisteren.  

 
In de lezingen gaat het over de verbondenheid 
tussen de Enige en zijn volk en over de verbon-
denheid van Jezus met zijn volgelingen. Daarbij 
wordt het symbool van de wijnstok met ranken 
gebruikt. . 
Op de afbeelding hierboven zie je het kruisbeeld 
uit de Ludgeriuskerk in Münster. De twee armen 
raakten beschadigd bij een bombardement 

tijdens de oorlog. Besloten werd om de armen 
niet te restaureren maar op de plaats daarvan de 
tekst te plaatsen: ‘ICH HABE KEINE ANDEREN 
HAENDE ALS DIE EUEREN’: Ik heb geen 
andere handen dan die van jullie.  
Jezus vraagt ons in de tekst van vandaag om in 
Hem te blijven, dan zal Hij in ons blijven. Het is 
een wederzijds in elkaar verblijven. Zonder 
voeding van de wijnstok zullen de ranken het 
niet redden, en zonder de ranken kan de 
wijnstok geen vrucht voortbrengen. Dat betekent 
dat Jezus ons nodig heeft om vrucht te dragen; 
om ook vandaag in deze wereld liefde en 
barmhartigheid uit te dragen. 
‘Blijf in mij, dan blijf ik in jullie’, zegt Jezus.  
 
Liturgie in deze dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken 
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: 216: 1, 2 en 3 
‘Dit is de morgen als ooit de eerste’ 
 
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
  
Inleidend woord 
 
Gebed om ontferming  
 
Aandacht voor de kinderen 
We kijken/luisteren naar:  
www.youtube.com/watch?v=giN7TXvAP3U 
 
1ste Lezing: Deuteronomium 4: 32-40 
 
Lied: 310: zingen 1, lezen 2, zingen 3, 
                  lezen 4, zingen 5 
‘Een is de Heer, de God der goden’ 
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2de Lezing: Johannes 15: 1-8 
 
Zingen: 653: 5 en 7 
‘Gij zijt de wijnstok van het leven’ 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied: 970: 1, 2 en 3 
‘Vlammen zijn er vele’ 
 
Dank- en voorbeden, Amnestygebed,  
stil gebed, Onze Vader 
 
Mededelingen, collecteaankondigingen en 
bloemengroet  
 
Slotlied: 150a: 1, 3 en 4 
’Geprezen zij God’ 
 
Zegen met gezongen Amen. 
 
We zingen het Wilhelmus 1 en 6 
 
Orgelspel 
 
Collectes:  
1. Kerk in Actie: Syrische vluchtelingen 
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en 
onder meer terecht gekomen in de buurlanden 
Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven 
daar in extreme armoede en proberen zo goed 
en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op 
te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen 
werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk 
in Actie Syrische vluchtelingen en arme lokale 
families met een opleiding in sectoren waar 
veel vraag is naar personeel, of met het 
opzetten van een eigen bedrijf. Syrische 
vluchtelingen mogen officieel alleen in de 
landbouw, bouw of schoonmaak werken,maar 
omdat de vraag naar goed opgeleid personeel 
in de thuis-, medische en ouderenzorg in 
Libanon sterk toeneemt, mogen zij nu ook in 
deze sector werken. Daarom heeft 
partnerorganisatie MECC een 
trainingprogramma opgezet voor Syrische 
vluchtelingen in thuiszorg en eenvoudige 
medische zorg. MECC organiseert daarnaast 
sociale activiteiten voor deelnemers, 
voornamelijk vrouwen, om het onderlinge 
contact te bevorderen. Tot nu vinden mensen 
die in het verleden een vergelijkbare training 
volgden, snel een baan. 
In Jordanië en Irak helpen diverse 
partnerorganisaties Syrische vluchtelingen en 

lokale families bij het weer of verder opbouwen 
van hun eigen bedrijf. Veel vluchtelingen 
hadden in Syrië een eigen onderneming, en 
partnerorganisaties van Kerk in Actie helpen 
hen om in Jordanië of Irak een nieuwe start te 
maken als ondernemer. Deze partners helpen 
niet alleen Syrische vluchtelingen, maar ook 
verarmde Jordaniërs. 
 
2. Kerkhuishouding 
    Werk Pastorale Raad 
 
Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 
uw gift overmaken op onderstaande 
bankrekeningen o.v.v. collectes 2 mei 
 
- 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 2 mei: ds. Jan Willem Overvliet 
 
* Zondag 9 mei: Deodaat van der Boon,   
                                                  Hummelo 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 
* Zondag 2 mei: ds. Jan Dirk Brans 
 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 
 
* Zondag 2 mei: ds. Kees Bochanen 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 
* Zondag 2 mei: mevr. ds. L. van Hilten,  
                                              Apeldoorn 
 
Vieringen vanuit Ellecom/De Steeg 
(te volgen via de website www.pges.nl) 
 
* Zondag 2 mei: Pastor T. Berendsen, Ellecom 
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Bloemengroet 
De bloemen gingen op zondag 25 
april naar de fam. Mandemakers en 
mevr. Pos-Wessel. 
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  
 
Opbrengst collecte Vakantietas 
De collecte van 18 april t.b.v de Vakantietas 
heeft € 599,50 opgeleverd. Omdat onze diaconie 
dat bedrag verdubbelt, heb ik zojuist € 1200,00 
overgemaakt naar NL50 RABO 0369 7717 88 
t.n.v. Diaconie Velp. 
Goede zondag. 
Jan de Bes 

 
Bericht van Amnesty 
Laat Koerdische Zeynab Jalalian 
vrij 
De Koerdisch-Iraanse Zeynab 
Jalalian krijgt in de gevangenis niet 

de medische zorg die ze nodig heeft. Tenzij ze 
een ‘bekentenis’ aflegt. 
Zeynab Jalalian werd opgepakt 
vanwege haar activiteiten voor 
een Koerdische oppositiegroep, 
die ook een gewapende tak 
heeft. De autoriteiten 
beschuldigen haar van 
‘vijandschap tegen God’ en 
‘gewapende strijd tegen de 
staat’, hoewel daar geen enkel bewijs voor is. 
Zeynab zit hiervoor sinds 2009 een 
levenslange gevangenisstraf uit. 
In het begin van haar gevangenschap werd ze 
gemarteld en sinds april 2020 werd ze van de 
ene naar de andere gevangenis versleept, ver 
weg van haar familie in de provincie West-
Azerbeidzjan. Zeynab heeft ernstige problemen 
met haar gezondheid als gevolg van covid-19. 
Maar de autoriteiten weigeren haar de 
medische zorg die ze nodig heeft, tenzij ze een 
gefilmde ‘bekentenis’ aflegt. 
 
Waar is mensenrechtenverdediger Idris 
Khattak? 
Mensenrechtenverdediger Idris Khattak uit 
Pakistan wordt sinds november 2019 op een 
onbekende plek vastgehouden door de 
autoriteiten, op basis van een vage aanklacht 
wegens spionage. Hij kan zelfs de doodstraf 
krijgen. Hij krijgt zeer waarschijnlijk geen 
eerlijke rechtszaak. 

Idris Khattak deed 
onderzoek naar 
gedwongen 
verdwijningen en werkte 
voor Amnesty 
International in Pakistan. 
In november 2019 
verdween hij zélf. Pas 

zeven maanden later gaven de autoriteiten toe 
dat ze hem vasthielden. Maar zijn familie weet 
nog steeds niet waar dat is. 
Khattak zou volgens de autoriteiten iets met 
spionage van doen hebben. Ze baseren dat op 
een ontmoeting die hij in 2009 had met een 
buitenlandse diplomaat. Op 28 januari 2021 
wees een rechter Khattak’s verzoek om zijn 
zaak voor een burgerrechter te laten komen af. 
Nu een militaire rechtbank zich over zijn zaak 
buigt lijkt het onwaarschijnlijk dat hij een eerlijk 
proces krijgt. 
 
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. 
 
Bouw een kerk 
Houd jij van bouwen met 
lego? Of vind je tekenen 
leuk? Maak of teken dan 
eens een mooie kerk!  
Maak er vervolgens een 

foto van en stuur die naar mij op (appen of 
mailen). Iedereen mag meedoen. Groot of klein: 
het maakt niet uit. De mooiste inzending krijgt 
met Pinksteren een leuke verrassing! 
Ds. Jan Willem Overvliet  
predikant@dorpskerkrheden.nl  
tel. 06-55079277 
 
Huisbezoeken 
Ds. Jan Willem Overvliet is weer gestart met 
huisbezoeken om de gemeenteleden te leren 
kennen. Nu veel ouderen zijn gevaccineerd zijn 
de risico’s wat minder groot. Janny Kelderman 
maakt voor hem de afspraken. Stelt u het op 
prijs, dat hij ook bij u/jou langs komt, laat het 
haar weten. Haar tel.nummer is 06-20075940 
 
Van de Kerkenraad 
Nederland gaat langzaam maar zeker van het 
slot af. De scholen gaan meer open, de 
avondklok is er af, we mogen weer met meer 
personen elkaar bezoeken en de terrassen 
mogen weer beperkt open. Voorzichtige 
stappen op weg naar weer meer ‘normaal’. En 
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deze zondag gaan wij ook weer maximaal 30 
mensen in Dorpskerk verwelkomen.                                                                                                 
Het samenzijn, de onderlinge verbinding en de 
beleving van een kerkdienst in de Dorpskerk 
werd node gemist. Velen hebben hier lang 
naar uitgekeken en zijn blij dat het nu weer 
zover is. Laten we hopen dat dit het begin is 
van meer vrijheid en dat er niet over een tijdje 
weer een terugval is. Ook de Kinderneven-
dienst gaat a.s. zondag weer beginnen en we 
hopen dat we een aantal kinderen en hun 
ouders kunnen verwelkomen.  
Zoals u weet moet u wel reserveren en gelden 
de corona-regels. Voor meer informatie 
hierover: zie hieronder in dit Weekbericht of op 
de website.  
We zijn onderweg naar Pinksteren. Hoewel het 
nog wel even duurt voordat het Pinksteren is, is 
de liturgiecommissie al bezig met de 
voorbereiding. Het zou mooi zijn als we dan 
ook een ontmoetingsmoment kunnen 
organiseren, al is het maar met een kopje 
koffie buiten achter de kerk. Het weer moet dan 
natuurlijk wel mee zitten. U hoort er nog wel 
meer van! 
  
Wilt u een kerkdienst bezoeken? 
U kunt zich op drie manieren aanmelden:  
 

1. Via de website, door het 
aanmeldformulier in te vullen en te 
verzenden. U vindt dit formulier op de home 
pagina onder de knop ‘aanmelden 
eredienst’ 
2, Door het sturen van een mail naar 
bestuur@dorpskerkrheden.nl  U moet de 
gewenste datum vermelden, het aantal 
personen uit uw gezin en het e-mailadres of 
telefoonnummer waarop wij u kunnen 
bereiken.  
3. Telefonisch bij Johan Meurs 026 4954320 
en bij Kees v.d. Haak 026 4953524 of  
                                     06 53391846 
4. Uiterlijk zaterdag 15.00 uur! 
 
Meldt u zich wel zo spoedig mogelijk aan, 
zodat we voldoende tijd hebben om dit goed 
qua zitplaatsen te organiseren in de kerk. 
Omdat we maar 30 bezoekers mogen toelaten, 
krijgt u een bevestiging of u deze zondag 
welkom bent. Mocht u ‘uitgeloot’ worden dan 
wordt u bovenaan op de lijst voor de volgende 
zondag gezet. 
Denkt u weer aan de voorgeschreven 
coronamaatregelen als u de kerk bezoekt, 
voor uw eigen gezondheid en die van 
anderen. 

 ‘Ik Buurt Mee’ voor De Oude Pinkel 
Alle huishoudens van Rheden hebben van de 
gemeente onlangs weer een waardecheque 
ontvangen van € 7.50 in het kader van de actie 
‘Ik Buurt Mee’ van de gemeente Rheden. Met 
deze cheque kunt u initiatieven ondersteunen 
van inwoners van het dorp met als doel de 
leefbaarheid te verbeteren. Dit kunnen initia-
tieven zijn op het gebied van veiligheid, groen 
ontwikkeling, spel en sport, duurzaamheid e.d.. 
Zoals u weet ligt aan de Pinkelseweg de oude 
Hervormde begraafplaats. Vele bekende 
Rhedense families zijn hier begraven. De 
begraafplaats wordt 
beheerd door 
Stichting Behoud 
Oude Begraafplaats 
De Pinkel. Een 
groep trouwe 
vrijwilligers zorgt 
voor het onderhoud. 
Mede dank zij hen is 
deze begraafplaats een bijzondere plek van rust 
ingeklemd tussen Grinthuizen en het 
bedrijventerrein aan de Pinkelseweg.  

Voor een aantal 
projecten die 
wat meer geld 
kosten, heeft de 
Stichting de 
afgelopen tijd 
meegedaan met 
‘Ik Buurt Mee’ en 
een nieuw 

initiatief is in voorbereiding. Zo heeft men geld 
opgehaald voor het vervangen van enkele 
beuken en op dit moment zijn het opknappen 
van het toegangshek en de beukenhaag die de 
grens vormt met Grinthuizen actueel. 
 
U kunt de stichting steunen door uw cheque 
hiervoor te bestemmen. Als u dat wilt doen kunt 
u uw cheque inleveren bij  

 Loes Kooij 
 Gerrit Hoftijzer  

Zij zullen er dan voor zorgen dat uw cheque 
wordt besteed aan de projecten van De Oude 
Pinkel. De actie sluit 8 mei, dus wacht u niet te 
lang. 
 
 
Volgende week maken we weer een 
Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 
donderdag 6 mei 18.00 uur  
via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 
 
Samenstelling: Ineke van Huissteden 


