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   WEEKBERICHT van 23 mei 2021 
 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Op zondag 23 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! 
Het feest van Pinksteren 
10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet 
                  Organist: Piet Cnossen 
                  Ambtsdrager: Rients Stielstra 
                  Lector: Johan Mandemakers 
                  Beeld en geluid: Jan Otter 
                  Koffiedrinken 
                 
Inleiding op deze dienst: 
De kleur die het Pinksterfeest typeert is rood. 
Het is de vurige kleur van de vlammen, die ooit 
de aanwezigen op die eerste Pinksterdag in 
Jeruzalem tekenden. Vurig enthousiasme 
kenmerkt de sfeer van deze feestdag. En het is 
een feest waarbij alle gelovigen in zicht komen, 
van welke achtergrond ook.  
Wij worden uitgedaagd om te geloven in een 
Geest die één maakt wat is verdeeld (Lied 686). 
Veel mensen hechten geen geloof meer aan die 
Geest maar verlangen er wel naar. In de kerk 
mogen we dat verlangen delen en met elkaar 
versterken. 
 

 

 
Liturgie in deze dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken 
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: Psalm 67: 1 en 2 
‘God zij ons gunstig en genadig’ 
 
We gaan staan 
 
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
 AMEN 
 
Lied:  195 Klein Gloria 
 
Inleidend woord  
 
Zingen: lied 16 uit ‘Tussentijds’. 1, 2 , 3 en 6  
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2. Laat ons bidden voor het kind,  
dat zijn leven pas begint;  
voor de kind’ren aller landen  
van wie God de namen weet,  
dat hun toekomst niet zal stranden  
op de klip die oorlog heet. 
 
3. Voor de zieke man of vrouw,  
die verlangt naar onze trouw;  
voor wie eenzaam is gebleven  
of wie eenzaam is gemaakt,  
dat zij met de kus des vredes  
heden worden aangeraakt. 
 
6. Voor de zwakken die ontdaan  
macht’loos door de wereld gaan;  
voor de doven en de blinden,  
voor de mensen zonder stem,  
dat zij eigen wegen vinden  
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
Gebed  
 
Zingen: ‘Tussentijds’ 16: 10 
Here sluit Uw oren niet  
voor dit kleine mensenlied.  
Gij kent al die duizendtallen  
die het zingen wordt belet.  
Heer erbarm U over allen.  
Heer, verhoor ons smeekgebed. 
 
Filmpje over de inzendingen van  
‘Bouw een kerk’. 
 
1ste Lezing: Genesis 11: 1 - 9 
 
Lied: 823: 1 en 5 
‘Gij hebt, o Vader van het leven’ 
 
2de Lezing: Handelingen 2: 1 – 13 
 
Taizélied 681: ‘Vene sancte spiritus’ (3x) 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied: 686: zingen 1, lezen 2, zingen 3 
‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin 
gemaakt.’ 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Mededelingen, collecteaankondigingen en 
bloemengroet  
 
 

Slotlied: 675 
‘Geest van hierboven’ 
 
We gaan staan 
 
Zegen met gezongen Amen. 
 
Orgelspel 
 
Ook i.v.m. de uitzending blijven we zitten 
totdat het orgel is uitgespeeld. 
 
 
 
Collectes:  
1.ZWO-project Opvang straatmeisjes in      
   Accra, Ghana 

Ghana is een West-Afrikaans 
land dat zich goed ontwikkelt, 
maar de verschillen tussen 
noord en zuid zijn nog groot. In 
de dorpen in het droge 
noorden is het bestaan hard, is 
het onderwijs niet altijd goed 

en hebben jongeren weinig kans op werk. 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. De meisjes slapen ook in 
het centrum, dat een oase van rust is in de 
drukte van de sloppenwijk. 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 JBC 
 
 
 
 
 
Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 
uw gift overmaken op onderstaande 
bankrekeningen o.v.v. collectes 23 mei 
 
- Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384 
 
- Kerkrentmeesters: 
  NL 06 RABO 0373 72 7658 (nieuw nummer) 
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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 23 mei: ds. Jan Willem Overvliet 
                            Kindernevendienst 
 
* Zondag 30 mei: ds. Henk Teeuwen, Borculo 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 
* Zondag 23 mei: ds. Dirk Jan Brans 
 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 
 
* Zondag 23 mei: ds. Kees Bochanen 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 
* Zondag 23 mei: ds. Henk Boonen 
 
Geen online diensten meer uit Ellecom/De 
Steeg nu ook daar weer bezoekers naar de 
kerk mogen komen. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen op zondag 16 mei naar 
mevr. Josien Bruger en de fam. Heitman. 
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  
 
Koffiedrinken na de Pinksterdienst 

Als het weer het toelaat zullen 
we na lange tijd weer 
gezamenlijk koffiedrinken na de 
dienst in de kerktuin.  
Ook mensen die thuis hebben 
meegevierd worden van harte 

uitgenodigd na de dienst naar de kerk te 
komen. 
  
Ik wil graag iedereen bedanken voor het 
meeleven tijdens mijn revalidatie in Regina 
Pacis.en bij mijn thuiskomst. En de mooie bos 
bloemen van afgelopen zondag!                  
Heel hartelijk bedankt! 
Josien Bruger  

 
 
Mevrouw Aartsen – Beumer,  
hoopt binnenkort de hoge 
leeftijd te mogen bereiken 
van 95 jaar!  
We feliciteren haar van harte 
en wensen haar een mooie 
dag toe!  
 
 

Pinksteren 
De Heilige Geest 

is God die in ons woont, 
die ons bezielt 

in de kern van ons bestaan, 
die ons aanspreekt 
met zijn eigen naam 
‘Ik ben er voor jou. 

 
De Heilige Geest 

is God die in ons leeft 
als wij Hem laten leven; 

is God die in ons liefde is 
als wij ons laten beminnen; 

is God die onze vrede is 
als wij Hem toelaten. 

 
Hij waait in ons 

als adem van leven, 
hij stuwt ons voort 

om er te zijn voor anderen, 
opdat alles wat wij doen 

zijn liefde uitademt. 
 

Hij brandt in ons als een vuur 
en maakt ons geestdriftig 

voor de zaak van Jezus Christus: 
om te bouwen aan een gemeenschap 

die hemel op aarde brengt. 
 

De heilige Geest 
is God die in ons woont 

in ons spreekt, ons bezielt 
en ons voortstuwt 

vanuit die ene zekerheid: 
je staat nooit alleen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 -  

Weer naar de kerk! 
Er mogen weer 30 bezoekers naar de kerk 
komen, maar u moet zich wel aanmelden. 
Zonder tegenbericht bent u welkom! 
 
Wilt u een kerkdienst bezoeken? 
U kunt zich op drie manieren aanmelden:  
 

 
1. Via het aanmeldformulier op de website,      
onder de knop ‘aanmelden eredienst’ 
2, Door het sturen van een mail naar 
bestuur@dorpskerkrheden.nl  Vermeld de 
gewenste datum, het aantal personen 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. 
Als zich meer dan 30 mensen aanmelden 
krijgen diegenen die ‘uitgeloot’ zijn bericht. 

Denkt u aan de voorgeschreven corona-
maatregelen als u de kerk bezoekt, voor uw 
eigen gezondheid en die van anderen. Het 
dragen van een mondkapje is verplicht en 
mag alleen af als u op uw stoel zit. 
 
 
 

 
 
 
 
Volgende week maken we weer een 
Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 
donderdag 27 mei 18.00 uur  
via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 
Samenstelling: Ineke van Huissteden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


