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   WEEKBERICHT van 30 mei 2021 
 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Op zondag 30 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 Trinitatis 
10.00 uur: ds. Henk Teeuwen, Borculo  
                  Organist: Piet Cnossen 
                  Ambtsdrager: Kees van den Haak 
                  Lector: Thea de Kreek 
                 
Inleiding op deze dienst: 
Over de dienst van zondag Trinitatis 
Het verhaal van Nicodemus. 
Een man van gewicht. 
Een man van aanzien uit de hoogste kringen. 
 

 
 
Maar de slaap wou de laatste tijd niet lukken 
en toen het nacht werd is Nicodemus die keer 
niet naar bed maar hij is van huis gegaan. 
 

Het was nacht toen Nicodemus het huis uit 
ging. 
Het was nacht zoals toen die ene keer toen 
Jakob worstelde met de engel. 
Het was nacht. 
 
 Blijf mij nabij wanneer het duister daalt 
 De nacht valt in waarin geen licht meer straalt 
 
In de nacht wil het wel eens lang duren eer het 
weer dag wordt. 
In de nacht kun je alleen zijn of het moest zijn 
dat bange dromen je gezelschap houden. 
 
Ze willen niet van wijken weten. 
Zelfs als je wakker wordt zijn ze er nog. 
Ds. Henk Teeuwen 

 
Liturgie in deze dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken 
 
Drempelgebed 
 
Intochtslied: Psalm 8: 1, 3 en 4 
 
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 8: 6 
 
Over deze dienst 
 
Gebed om ontferming afgesloten met 
V.: ….daarom zingen wij; 
A.: lied 368g (3x) 
 
Lofzegging 
 
Loflied op Zondag Trinitatis: 705: 1 t/m 4  
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Gebed voor de opening van de Schriften 
 
Lied 333 
 
1ste Lezing: Genesis 32: 23-27 
 
2de Lezing: Johannes 3: 1-10 

Lied: Psalm 139:1 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel over gezang 487 (oude Liedboek) 
 
Lied: 686: 1, 2 en 3 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Mededelingen, collecteaankondigingen en 
bloemengroet  
 
Slotlied: 687: 1 
 
Zegen met gezongen Amen. 
 
Orgelspel 
Ook i.v.m. de uitzending blijven we zitten 
totdat het orgel is uitgespeeld. 
 
Collectes:  
1. Hart van Velp 
René en Yolanda Derksen hebben beiden veel 
ervaring in het werken in de zorg, zowel profes-
sioneel (bij stichting Driestroom), maar zijn ook 
ouders van een kind met een beperking. 
In januari 2015 hebben zij zorgbedrijf Hart van 
Velp overgenomen en zijn verhuisd naar hun 
nieuwe locatie aan de Hoofdstraat 168. Hiermee 
werd een droom werkelijkheid! Het zorgbedrijf 
bestaat uit een reguliere cadeauwinkel, waar u 
terecht kunt voor prachtig kwaliteitsspeelgoed en 
originele cadeaus voor jong en oud. Achter in het 
pand is er een gezellige huiskamer/atelier waar 
dagopvang geboden wordt aan mensen met een 
verstandelijke beperking en autisme. Met respect 
voor ieders mogelijkheid worden de cliënten 
betrokken in de samenleving door 
werkzaamheden in de winkel en activiteiten 
vanuit de dagopvang. 
 
2. Kerkhuishouding 
    Jeugdwerk eigen gemeente 
 
Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 
uw gift overmaken op onderstaande 
bankrekeningen o.v.v. collectes 30 mei. 
 

- Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384 
 
- Kerkrentmeesters: 
  NL 06 RABO 0373 72 7658 (nieuw nummer) 
 
 
 
 
 
 
 
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 30 mei: ds. Henk Teeuwen, Borculo 
 
* Zondag 6 juni: ds. Jan Willem Overvliet 
                            Kindernevendienst 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 
* Zondag 30 mei: Rob van de Wetering 
 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 
 
* Zondag 30 mei: ds. Frans Ort 
  Dienst van Schrift en Tafel 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 
* Zondag 30 mei: ds. Henk Boonen, Dieren 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen op zondag 23 
mei naar de fam. Maatkamp en de 
fam. Ter Horst.  
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  
 
SAMEN IN ACTIE TEGEN CORONA 
De coronaramp in India laat de verwoestende 
gevolgen van corona zien, en maakt 
schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van 
levensbelang is. Samen met kerken wereldwijd 
en samen met u staat Kerk in Actie al langer op 
tegen corona. Nu slaan we ook vanaf 12 mei 
2021 als samenwerkende hulporganisaties de 
handen ineen met de Giro555-actie ‘Samen in 
actie tegen corona’. Allereerst voor India maar 
ook voor omringende landen. Er zijn grote 
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zorgen over Nepal. Doe mee en kom met ons 
in actie! Laten we er samen voor zorgen dat 
iedereen, op tijd beschermd is tegen corona, 
ook mensen in kwetsbare landen. 
Hulp voor coronaslachtoffers 
Het geld dat met deze landelijke actie wordt 
opgehaald, is voor medische noodhulp aan 
coronaslachtoffers en om de organisatie van 
het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten 
verlopen. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan 
zuurstof en zorgverleners hebben 
beschermende kleding en goede 
vaccinatiematerialen nodig. 
Wat doet Kerk in Actie? 
Kerk in Actie is een van de elf deelnemende 
samenwerkende organisaties in deze actie. 
Met het opgehaalde geld kan Kerk in Actie hulp 
bieden in India en omringende landen. Het 
geld wordt door Kerk in Actie onder andere 
besteed aan het verstrekken van medische en 
zuurstof-voorraden, het opzetten van 
vaccinatiecentra met behulp van 
ziekenhuisnetwerken van verschillende kerken 
en organisaties en opleidingen voor 
gezondheidswerkers over vaccinaties en 
COVID-zorg. Een derde van het geld gaat naar 
COVAX, zodat zij COVID-19-vaccins voor 
iedereen beschikbaar kunnen maken. 
Wat doet de diaconie van onze gemeente? 
Wij vinden dat we mee moeten doen met deze 
actie. Het collecterooster biedt weinig ruimte en 
daarom is besloten hiervoor apart een beroep 
te doen op onze gemeenteleden. 
Als u uw bijdrage stort op NL32 RABO 0355 
2003 84 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente 
Rheden o.v.v. GIRO 555, zal dit bedrag 
worden verdubbeld door de diaconie, alvorens 
we het doorsturen naar GIRO 555. 
Deze actie geldt tot 15 juni a.s. 

 
Giften 
Regelmatig ontvang ik een enveloppe in de 
brievenbus, met daarin een gift voor de kerk 
en/of diaconie. 
Deze contante bijdragen zijn doorgaans 
afkomstig van oudere gemeenteleden, die 

daarmee hun dank uitspreken voor de kwaliteit 
van de digitale diensten, een bloemengroet of 
het wekelijks ontvangen van de papieren versie 
van het weekbericht.  
Langs deze weg willen wij deze gemeente-
leden hartelijk danken voor hun bijdrage en 
betrokkenheid. 
Jan de Bes 
Voorzitter kerkenraad 
 
Hemelvaartkamp 
Zoals u wellicht reeds vernomen hebt, is tijdens 
het jeugdkamp van onze kerkgemeenschap 
een aantal kinderen besmet geraakt met het 
coronavirus.  
Heel vervelend voor alle betrokkenen dat dit 
gebeurd is, ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen die de leiding van het 
kamp heeft getroffen om besmetting te 
voorkomen. 
Anders dan vorige jaren mochten dit jaar alleen 
de jongste kinderen met het kamp mee. Verder 
is de groep niet, zoals gebruikelijk, in zijn 
geheel vanuit de kerk vertrokken, maar men 
heeft de ouders gevraagd om de kinderen 
afzonderlijk te brengen en op te halen, zodat 
ouders niet met ouders van andere kinderen in 
contact kwamen. 
De accommodatie was coronaproof en tijdens 
het kamp zijn de coronaregels zo goed 
mogelijk nageleefd: veel handen wassen en 
kampleiding zoveel mogelijk minimaal 1,5 m 
afstand houden. 
Desondanks is het mis gegaan, hetgeen wij 
uiteraard betreuren. Voor alle betrokkenen, 
kinderen, leiding, ouders werpt dit toch een 
schaduw over een verder zo succesvol 
verlopen jeugdkamp.   
 
Wij zijn ervan overtuigd dat de kampleiding, in 
samenwerking en overleg met ouders en de 
eigenaren van de kampaccommodatie, er alles 
aan gedaan heeft om een en ander in goede 
banen te leiden. Daarom heeft de kerkenraad 
vooraf, in het volle vertrouwen in de 
kampleiding, ook ingestemd met het laten 
doorgaan van dit kamp.  
 
We hoorden van verschillende mensen die 
besmet zijn geraakt, dat ze gelukkig niet heel 
erg ziek zijn geworden. We hopen dat dit voor 
iedereen geldt en wensen alle betrokkenen 
sterkte en beterschap toe! 
Namens de kerkenraad, 
Jan de Bes 
Voorzitter 
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De Solidariteitscollecte 
Met elkaar, voor elkaar.  

 
Het is belangrijk dat er niet alleen in Rheden 
maar overal in Nederland plekken zijn waar 
mensen hun geloof kunnen vieren, elkaar 
kunnen ontmoeten en van daaruit van 
betekenis kunnen zijn voor hun omgeving.  
Dat is lang niet overal vanzelfsprekend en voor 
veel kerken is het moeilijk om het hoofd boven 
water te houden en een levende 
kerkgemeenschap te zijn en te blijven.  
Om kerken te steunen met vernieuwende 
initiatieven of bij actuele financiële nood is er 
de Solidariteitskas.  
Alle kerken in Nederland vragen hun leden om 
€ 10 per lid hieraan bij te dragen. Van de 
opbrengst gaat € 5 per lid naar de 
Solidariteitskas, de meeropbrengst kunnen de 
plaatselijke kerken zelf besteden.      
Twee weken geleden hebben we het al 
aangekondigd. De komende dagen valt de 
acceptgiro bij u in de bus of de uitnodiging 
in de mailbox.   
Kerken kunnen bij de Solidariteitskas 
aankloppen voor onder andere deskundige 
ondersteuning bij fusie- of samenwerkings-
projecten, bij het opzetten van vernieuwende 
initiatieven of vormen van kerk zijn, de kosten 
van een interim predikant, etc. Getoetst wordt 
of de aanvragen gericht zijn op het vergroten 
van de toekomstkansen.  
Wij vragen u ook dit jaar weer meet te doen 
aan de Solidariteitscollecte door een bijdrage 
van € 10 (of meer) te storten.   
Aan degenen die hebben aangegeven per mail 
benaderd te willen worden, vragen wij om alert 
te zijn en uw mailbox te checken. Als u ons 
mailadres cvk@dorpskerkrheden.nl  toevoegt 
aan uw adresboek, zal de mail niet in uw 
spambox verdwijnen. 
Wilt u meedoen en deze collecte tot een 
succes maken? Alvast onze dank.  
Het College van Kerkrentmeesters  

 
OLIVE’s Rondje Rheden 

Op vrijdagavond 11 juni neemt 
Groep OLIVE u mee op een 
verassend rondje door 
Rheden waarbij u elkaar kunt 
ontmoeten op een veilige 

manier in de buitenlucht. 
In kleine groepjes (afhankelijk van de dan 
geldende corona maatregelen) maakt u een 
rondje door Rheden. Onderweg komt u allerlei 
verrassingen tegen: intieme miniconcerten, 
boeiende vertellingen, inspirerende vragen, 
kunst en nog veel meer. 
U kunt dit rondje wandelen, maar u kunt ook 
kiezen voor de fietsroute. Het wandelrondje is 3 
kilometer en de fietsroute is een paar kilometer 
langer. Is er iemand met wie u graag het rondje 
zou willen wandelen of fietsen? Geef dit dan 
door bij het aanmelden, dan proberen we hier 
rekening mee te houden bij het indelen van de 
groepjes. Kortom, het wordt een avond genieten 
en elkaar ontmoeten. Aan vermaak en aan 
gespreksonderwerpen zal het zeker niet 
ontbreken! 
U kunt zich aanmelden via de website 
www.dorpskerkrheden.nl. U kunt ook José 
bellen, zij is na 19.00 uur bereikbaar via  
06-39 35 83 06. Aanmelden kan tot en met 6 
juni. 
Groetjes van Groep OLIVE 
George, José, Marlies en Marret 
Datum: Vrijdag 11 juni 
Starttijd: Tussen 19.30 en 20.00 uur 
 (exacte starttijd krijg je na aanmelding) 
Startplaats: Ergens in Rheden  
(exacte startplaats krijg je na aanmelding) 
 
De kerk van Berber 
Per ongeluk is de mooie tekening van Berber 
van een kerk niet in het filmpje gekomen, dat 
met Pinksteren in de kerk werd getoond. 
Daarom de kerk van Berber nu in het 
Weekbericht, zodat toch iedereen hem toch 
kan zien. Goed gedaan Berber! 
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Beste mensen, 
Vorige week werd ik verblijd met het boeket 
bloemen uit de kerk. Dit onverwachte en mooie 
gebaar van meelevende mensen, heeft mij zeker 
geholpen. Ik wil jullie daar allen heel hartelijk 
voor bedanken! 
Wim Heitman 
 
 
 
 
Op 2 juni zijn onze scriba 
Johan Meurs en zijn vrouw 
Betsy 50 jaar getrouwd!  
We feliciteren hen hartelijk met 
dit heugelijke feit en wensen hen een 
feestelijke dag toe! 
 
 
 
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 3 juni 18.00 uur  
via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 
Samenstelling: Ineke van Huissteden 
 
 
 
 
 

Zondag van de Drieëenheid 
 
 

 


