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   WEEKBERICHT van 25 april 2021 
 

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

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

 

Op zondag 25 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 Jubilate ‘Juicht’ 

10.00 uur: ds. Bram Grandia, Doesburg 

                  Organist: Piet Cnossen 

                  Lector: Johan Mandemakers 

                                                                

Inleiding op deze dienst: 
Over de  goede herder en goed herderen. 

Zondag jubilate (juicht). 

Op deze zondag gaat het 

over de herders, de 

leidinggevenden in onze 

wereld en over de herders 

en het herderen in de 

gemeente van Christus. 

Vanuit Ezechiël 34 krijgt het 

beeld van de goede herder 

een heel sterk politieke 

lading.  

Actueel in deze tijd, waarin 

heel wat mensen tussen de 

raderen van een zich van 

algoritmen bedienende 

overheid terecht zijn 

gekomen. 

Wat zijn de functies van de goede herder?  

Wat betekent dat voor de gemeente van 

Christus?  

Niet alleen de nadruk op pastoraat, maar ook 

in het trainen van de gemeente om in deze 

wereld te herderen en te behoeden zo goed als 

je maar kunt. 

Tot zondag.   

Ds. Bram Grandia 

(bramgrandia48@gmail.com) 

 
 

 

 

Liturgie in deze dienst: 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 

Aanvangslied: 273 

 

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 66: 1, 2 en 3      

 

Gebed om ontferming afgerond met: 

V: .., zo roepen wij samen:  

G:   Lied 367 d  

 

Glorialied: 652 

 

Gebed voor de opening van de Schriften 

 

1ste Lezing: Ezechiël 34 :1-10 

 
Lied: Psalm 23a op de melodie van lied 766 

 

2de Lezing: Johannes 10:1-11, 16 

 
Acclamatie: 339a 
 
Uitleg en Verkondiging 
 

Orgelspel 

 

Lied: 756 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 
Slotlied: 994 
 
Zegen met gezongen Amen. 
 

Orgelspel 

 

Collectes:  

1. Stichting de Instap Arnhem   

De Stichting De Instap is een oecumenische 

stichting die zich beroept op het woord van God 

en de Bijbelse opdracht tot het bezoeken van 

gevangenen. Oplopen met iemand die je (even) 

nodig heeft en die bij De Instap een tijdelijke 

ankerplaats vindt. Dit diaconaat wordt samen 

verricht met kerkvrijwilligers en taakspecialisten 

van de Instap. 

 
2. Kerkhuishouding 

Onderhoud Dorpskerk 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 25 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 25 april: ds. Bram Grandia, Doesburg 
 
* Zondag 2 mei: ds. Jan Willem Overvliet 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 25 april: ds. Jan Dirk Brans 

 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 
 
 
 

* Zondag 25 april: ds. P.D. Wolthaus, Zutphen 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 
* Zondag 25 april: ds. E. Fokkema, Twello 
 
Vieringen vanuit Ellecom/De Steeg 
(te volgen via de website www.pges.nl) 
 
* Zondag 25 april: Gert Jansen 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen op zondag 
11 april naar de fam Gerritsen en 
mevr. Eeltink 
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  
 
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.  
Tijdens de Pinksterviering zal ik de resultaten 
laten zien. De mooiste inzending krijgt een leuke 
verrassing! 
Het Pinksterfeest wordt wel gezien als de 
verjaardag van de kerk…en dan zijn dit de 
cadeautjes! 
Ds. Jan Willem Overvliet  
predikant@dorpskerkrheden.nl  
tel. 06-55079277 
 

We leven mee… 
Mevr. Josien Bruger verblijft na een 
ziekenhuisopname in een verzorgingstehuis 
om te revalideren. We wensen haar van harte 
beterschap toe! 7 
 
Mevr. Alie Baerends-Teitsma 
van de Worth Rhedenseweg 
hoopt vrijdag 29 april 90 jaar 
te worden. Van harte 
gefeliciteerd!  
Bijbels gezien hoor je dan bij de zeer sterken! 

 

mailto:d.frederiks@hetnet.nl
mailto:predikant@dorpskerkrheden.nl
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Groet 

Van Johan en Ineke Puttenstein kwam een 

berichtje binnen. Zij hadden naar de 

paasdienst uit Rheden gekeken en waren 

verrast door het leuke filmpje, dat daarna 

kwam Ze vonden het erg fijn weer zoveel 

bekenden te zien en dat deed hun goed.  

Een hartelijke groet van hen beiden aan alle 

bekenden! 

 

 
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 telefoonnummer is 06-20075940 

Deze week is het de museumweek en ook al 

kunnen we nog nauwelijks een museum fysiek 

bezoeken, online kan dat wel. 

400 Nederlandse musea zetten hun digitale 

deuren wijd open en laten al het moois zien 

wat ze te bieden hebben. 

Ga naar museum.nl en daar is een overzicht te 

vinden van alle musea en nog veel meer 

andere activiteiten. 

Trouwens ook alle grote buitenlandse musea 

zijn digitaal te bezoeken en u kunt alles in alle 

rust tot in detail bekijken en…zonder andere 

bezoekers! 

 

Weer naar de kerk 

Zondag 2 mei is het voor 

het eerst weer mogelijk dat 

de kerkdiensten bezocht 

worden door maximaal 30 

personen.  

Een voorzichtig begin met veiligheidsregels en 

zonder gemeentezang. Maar toch, een eerste 

stap op weg naar …?  Het begin van  de 

vrijheid waar we zo naar verlangen. 

 

Als het weer en de coronacijfers  het toelaten, 

willen we met Pinksteren na de dienst buiten 

koffiedrinken, waarbij iedereen welkom is, dus 

ook degenen die thuis de dienst hebben 

gevolgd. Er zijn plannen om er een feestelijke 

bijeenkomst van te maken met bijpassende 

hapjes en drankjes. Als u hieraan wilt 

meewerken, dan kunt u zich aanmelden bij de 

scriba. 

We hopen dat u de weg naar de kerk weer 

weet te vinden en het aandurft om weer te 

komen. Hieronder en op de website leest u hoe 

u zich kunt aanmelden.   

De kerkenraad 

.  

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, 

mailto:bestuur@dorpskerkrheden.nl
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voor uw eigen gezondheid en die van 
anderen. 

Voor deze bijeenkomsten gelden de 

volgende ‘gedragsregels’ voor uw eigen 

veiligheid en die van anderen.  

 

In de kerk zijn enkele coördinatoren 

aanwezig om alles in goede banen te leiden. 

 

1. Kom niet naar de kerk als u verkouden bent, 

hoest of andere coronagerelateerde klachten 

heeft. 

2. Mondmaskers zijn verplicht, alleen als u op 

uw stoel zit mogen ze af. 

3. Ingang alleen via de toren, handen daar 

desinfecteren, jassen meenemen de kerk in. 

4.. Daarna meteen links of rechts via de 

zijpaden de kerk binnen gaan. 

5. Houdt te allen tijde anderhalve meter 

afstand van elkaar. 

6. Bij het gaan zitten wordt begonnen bij de 

voorste rijen, te beginnen bij de gemarkeerde 

stoelen die het dichtst bij het middenpad 

staan. Vandaar de rijen naar achteren vullen. 

7. Er wordt niet gezamenlijk gezongen. 

Eventueel meekijken in uw eigen Liedboek. 

De Liedboeken uit de kerk worden niet 

gebruikt. 

8. Bij het verlaten van de kerk wordt begonnen 

met de achterste rij. Verlaat uw plaats pas als 

de rij achter u leeg is. Trek uw jas vast aan in 

de kerk. 

9. Blijf na afloop niet in groepjes staan praten. 

10. Het betreden van het koor of de keuken is 

niet toegestaan. 

111. Vermijd gebruik van het toilet. Indien toch 

noodzakelijk, overleg met de coördinator. 

12. Volg altijd de instructies van de coördinator 

op. 

 
Koningsdag 
Dinsdag 27 april viert 
koning Willem Alexander 
zijn 54ste verjaardag. 
Koning Willem-Alexander, 
koningin Máxima en hun 
drie dochters vieren op 27 

april Koningsdag in Eindhoven. Vanwege het 
coronavirus is het ook dit jaar niet mogelijk om 
een rondgang door de stad te maken en handen 
te schudden. Het koninklijk gezin bezoekt 
daarom een besloten locatie op de High Tech 
Campus (HTC) in Eindhoven. De NOS doet 
rechtstreeks verslag van het bezoek.  
Eindhoven bouwt voor de gelegenheid een 
speciale studio waar het koninklijk gezin 

interactief kennis kan maken met mensen en 
organisaties uit stad en regio om zo een 
alternatieve koningsdagroute te maken.  
Eindhoven houdt de hele dag een digitaal 

platform in de lucht via 

www.koningsdageindhoven.nl met als een van 

de onderdelen een talkshow voor en door 

jongeren, waarbij de drie prinsessen 

aansluiten. Ook dat is te volgen in de live-

uitzending. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 29 april 18.00 uur  

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

http://www.koningsdageindhoven.nl/
mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

