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   WEEKBERICHT van 6 juni 2021 
 

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

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

 

Op zondag 6 juni 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! 

Tweede zondag na Pinksteren 

10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet 

                  Organist: Kees van den Haak 

                  Ambtsdrager: Marret Uijl 

                  Lector: Gonnie Gerritsen 

                  Kindernevendienst: José Lenderink 

                  Beeld en geluid: Wim van Beek 

                  Zang: Barbara, Ineke, Chris, Freek 

                  Koffiedrinken 

                  

                 

Inleiding op deze dienst: 

Op deze tweede zondag na Pinksteren lezen 
we opnieuw uit het evangelie van Johannes. 
Het begon met de bruiloft in Kana met Maria, 
die de bedienden wijst op Jezus: doe wat Hij u 

zegt!  
Daarna volgt 
Nicodemus, die 
nog niet  
precies weet 
hoe hij moet 
kijken naar 
deze rabbi.  
 
Nu ontmoeten 
we een vriend, 
Johannes de 
Doper. Hij ziet 
in Jezus zijn 

meerdere en hij is er blij mee. Maar hij lijkt ook 
te beseffen dat grootheid een prijs heeft: Zijn 
getuigenis wordt door niemand aanvaard. Maar 
wie het wel aanvaardt, zal God aan zijn zijde 
vinden. 
 
 

 

 

Liturgie in deze dienst: 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 

Intochtslied: Psalm 8: 1, 3 en 4 

‘Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven’ 

 

We gaan staan 

 

Groet en Bemoediging  

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer  
A: die hemel en aarde gemaakt heeft  
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: en nooit laat varen het werk dat Zijn hand    

     begon 
V.: Genade zij u en vrede van God onze Vader  
      en van zijn zoon Jezus Christus,  
      in Gemeenschap met de Heilige Geest 
A.: Amen 
  
Glorialied: 705: 1 (Samenzang) 

                   ‘Ere zij aan God, de Vader’ 

 

Gebed van de zondag 

 
Leefregel 
 
Aandacht vooor de kinderen 
Lied 8b: ‘Zie de zon, zie de maan’ 
 
Gebed van de zondag  

 
Lezing: Johannes 3: 22-36 
 

Lied: 456b: 1, 3 en 4 
‘Kwam van Godswege een man in ons bestaan’ 
 
Overdenking 
 

Orgelspel  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Lied: 686: 1 en 3 

‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin 

gemaakt’ 

 

Dank- en voorbeden (Amnesty), stil gebed, 

Onze Vader 

 

Kinderen komen terug 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 
Slotlied: 704: 1 en 3 (Samenzang) 
               ‘Dank, dank nu allen God’ 
 
Zegen met gezongen Amen. 
 

Orgelspel 

Ook i.v.m. de uitzending blijven we zitten 

totdat het orgel is uitgespeeld. 

 

Daarna is er koffiedrinken, buiten of binnen 

 

Collectes:  

1. Choice 4 life, Ede 
Choice 4 Life biedt tijdelijke opvang aan tieners, 
jongeren en (jong)volwassenen die door een 
ongeplande zwangerschap voor een bepaalde 
tijd niet in hun eigen leefomgeving kunnen 
verblijven. Wij geloven dat ze dan een huiselijke 
omgeving nodig hebben om zich te hervinden en 
keuzes te maken, waarna ze zich kunnen 
aanpassen aan hun nieuwe situatie. De jongere 
krijgt tijd en ruimte om met de moeilijkheden van 
het leven om te gaan en een realistisch 
perspectief voor een zelfstandig vervolg te 
ontwikkelen. 
Doelstelling is dat een jonge moeder en haar 
kind een goede start hebben in het 
maatschappelijk leven. Daar horen een opleiding 
en het vinden van werk bij. De opvang wordt dan 
ook aangeboden totdat een van deze doelen is 
bereikt en de begeleiding duurt tot zo'n 2 jaar na 
de bevalling. 
 
2. Kerkhuishouding 

    Jeugdwerk eigen gemeente 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 6 juni. 

 

- 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 6 juni: ds. Jan Willem Overvliet 
                           Kindernevendienst 
 
* Zondag 13 juni: ds. Sytze de Vries,  
                                                Schalkwijk 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 6 juni: ds. Dirk Jan Brans 

 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 

 
* Zondag 6 juni: ds. Deodaat van der Boon,  
                                                    Hummelo 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 
* Zondag 6 juni: ds. J. Ek, Brummen 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen op zondag 30 
mei naar Petra Vleeming en Anja de 
Vries. 
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  
 
 

Lieve mensen, 
Afgelopen zondag werd ik verrast met een 
ontzettend mooie witte bos bloemen uit de kerk 
en een goed gesprek; dat heeft mij goed 
gedaan. Dank je wel! 
Petra Vleeming 

 
 

Heel hartelijk voor de bloemen die wij met 

Pinksteren mochten ontvangen.  

Wij zijn blij met dit teken van meeleven. 

 

Henk en Wilma ter Horst  
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SAMEN IN ACTIE TEGEN CORONA 
Wat doet Kerk in Actie? 
Kerk in Actie is een van de 
elf deelnemende 
samenwerkende organisaties 
in deze actie. Met het 
opgehaalde geld kan men 
hulp bieden in India en omringende landen o.a. 
door het verstrekken van medische en 
zuurstof-voorraden, het opzetten van 
vaccinatiecentra. 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. 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. 
 
 
Bericht van Amnesty International 
Algerije 
Journalist Rabah Kareche uit Algerije 

publiceerde op 18 april een 
artikel over de  
achterstelling van de 
Toeareg-bevolking in het  
zuiden van zijn land. De 
autoriteiten pakten hem nog 
dezelfde dag op en 
beschuldigen hem onder 

meer van ‘het verspreiden van nepnieuws’. Er 
hangt hem een gevangenisstraf van 23 jaar 
boven het hoofd. 
De Algerijnse overheid heeft de grenzen van 
de provincie Tamanrasset aangepast. Dit is in 
het nadeel van de lokale Toearegs, die zich 
verzetten tegen discriminatie en achterstelling. 
Rabah Kareche interviewde een lokale 
Toeareg-leider hierover. Het is niet de eerste 
keer dat Rabah in de problemen kwam 
vanwege zijn journalistieke werk en zijn 
arrestatie past in een patroon van recente 
mensenrechtenschendingen door Algerijnse 
autoriteiten. 
Sri Lanka 
Ahnaf Jazeem is een dichter en docent uit Sri 
Lanka. Een jaar geleden werd hij opgepakt op 
grond van Sri Lanka’s uiterst strenge anti-  
terrorismewet. Zijn arrestatie houdt verband 
met de publicatie van een verzameling 
gedichten geschreven in de Tamil taal 
Pas tien maanden na zijn arrestatie kreeg 
Ahnaf voor de eerste keer zijn advocaat te 

spreken. Volgens zijn advocaat werd Ahnaf, 
die Tamil spreekt, in de gevangenis 

gedwongen om zijn handtekening onder 
documenten te zetten die hij niet begreep, 
omdat ze geschreven waren in een taal die 
hij niet kon lezen. Ahnaf Jazeem behoort tot 
de moslimminderheid in Sri 
Lanka. Moslims, die ongeveer 

9 procent van de bevolking 
uitmaken, worden er steeds 
vaker het slachtoffer van 
marginalisering en discriminatie. 
Wij roepen de autoriteiten van 
Algerije en Sri Lanka op,  Rabah 
Kareche en Ahnaf Jazeem 
onmiddellijk vrij te laten. 
 
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. 
 
De Solidariteitscollecte 
Met elkaar, voor elkaar.  
Afgelopen week is de 
Solidariteitscollecte van 
start gegaan. De enveloppen zijn rondgebracht 
en diegenen die we per mail mochten 
benaderen hebben inmiddels ook de mail 
ontvangen. De betalingen komen ook 
langzaam op gang.  
Over het hoe en waarom van deze collecte 
hebben wij u in de vorige Weekberichten 
ingelicht. Kort gezegd: De solidariteitskas is 
bedoeld om gemeenten die moeite hebben om 
het hoofd boven water te houden of die de 
middelen missen om te vernieuwen en 
toekomstbestendig te worden hierin te steunen.  
Van ieder lid wordt een bijdrage gevraagd van 
(minimaal) € 10,  waarvan € 5 naar de 
solidariteitskas gaat en de rest bestemd is voor 
de eigen gemeente.  
We hebben gemerkt dat bij diegenen die via 
mail zijn benaderd de link waarmee betaald 
kan worden niet in alle gevallen werkt. Dit is op 
te lossen door de link te kopiëren naar uw 
browser en deze te openen via internet, dat 
werkt altijd. Eenvoudiger is om zelf 
rechtstreeks een betaling te doen. De 
bankgegevens staan in de mail. Mocht u geen 
brief of mail hebben ontvangen, neemt u dan 
even contact met ons op dat kan via mail : 
cvk@dorpskerkrheden.nl of telefonisch bij 
Hans Ouwerkerk 026 4953196 of Kees van 
den Haak 06 53391846. Het kan ook zijn dat 
de mail in uw spam box zit.  
Het College van Kerkrentmeesters.  

mailto:cvk@dorpskerkrheden.nl
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Van de kerkenraad 
Het gaat steeds beter met de bestrijding van 
het corona virus. De besmettingscijfers lopen 
harder terug dan verwacht en ook de aantallen 
mensen in de ziekenhuizen en de IC’s  zijn de 
afgelopen weken sterk afgenomen. Een 
ontwikkeling waar we allemaal lang naar uitge-
keken hebben en waar iedereen blij mee is.  
In de laatste persconferentie heeft de regering 
een fors aantal versoepelingen aangekondigd 
en het lijkt er op dat we deze zomer ook weer 
allerlei buitenlandse vakantiebestemmingen 
kunnen bezoeken.  
* De PKN is aangesloten bij het CIO; dit is een 
orgaan, dat regelmatig met de overheid 
overlegt. Na dit overleg adviseert de PKN aan 
kerkenraden hoe om te gaan met de corona 
maatregelen. Vanwege de laatste 
versoepelingen heeft de PKN deze week ook 
weer een nieuw advies uitgebracht.  
Het nieuwe advies omvat een aantal 
versoepelingen die ingaan op 5 juni a.s.: we 
mogen met maximaal 60 mensen in de kerk 
een dienst bijwonen. Dit betekent dat iedereen 
die zich aanmeldt van harte welkom is.  
We mogen heel voorzichtig een beetje 
meezingen, niet te luid en niet te veel (twee 
coupletten totaal). Het koortje blijft dus 
voornamelijk de liederen zingen. 
De overige regels, zoals tevoren aanmelden, 
1.5 meter afstand, gebruik van mondkapje 
tijdens verplaatsingen, etc. blijven voorlopig 
nog van kracht.  
* Al een tijd lang houdt de kerkenraad zich 
bezig met de vraag hoe we mensen voor 
verschillende vacante functies nu en in de 
toekomst kunnen werven. Vrijblijvend oproepen 
plaatsen in het Weekbericht, Ontmoeting of op 
de website hebben onvoldoende effect. Al 
eerder hebben we een deel van de gemeente 
actief benaderd en op dit moment bereiden we 
een nieuwe ronde voor.                                                                                                                                             
Afgelopen week heeft het moderamen zich hier 
weer mee beziggehouden. Met name hebben 
we de ledenadministratie doorgenomen. 
Daarbij kwam weer naar voren dat een relatief 
groot deel van de gemeente geen of erg weinig 
contact heeft met de kerkgemeenschap. Deze 
situatie is niet nieuw en ook niet onbekend. Het 
lukt al langer niet meer om ieder lid te koppelen 
aan een contactpersoon. Voor de kerkenraad 
is dit al langer een punt van zorg. We missen 
het geluid, de inbreng en de mening van deze 
leden. We hebben besloten hier actie op te 
ondernemen. Deze leden zullen we binnenkort 
op gepaste wijze benaderen, met een brief, 
een uitnodiging voor een gezamenlijke 
kennismakingsbijeenkomst of wellicht een 

bezoek. We willen van deze leden ook graag 
weten wat zij wel of niet verwachten van de 
kerk , wat zij missen of juist waarderen. We 
hopen met deze actie de band met deze leden 
te versterken.  
De kerkenraad 
 
OLIVE’s Rondje Rheden 

Op vrijdagavond 11 juni neemt 
Groep OLIVE u mee op een 
verrassend 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dorpskerkrheden.nl/
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Rectificatie 
Per vergissing heeft in sommige Weekberichten 
van vorige week onderstaand bericht gestaan 
met een verkeerde datum. Excuus daarvoor. 
 

 

Op 4 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! 

 

 

Op 5 juni vieren George en 

Marianne Prins hun 40-jarige 

bruiloft! Ook voor hun onze 

hartelijke felicitaties en beste 

wensen voor een feestelijke dag! 

 

 

 

Weer naar de kerk! 

Er mogen weer 60 bezoekers naar de kerk 

komen, u bent dus allemaal welkom, maar u 

moet zich wel aanmelden. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10 juni 18.00 uur  

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Weer samen zingen,  

maar… wel voorzichtig! 

mailto:bestuur@dorpskerkrheden.nl
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