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   WEEKBERICHT van 2 augustus 2020 
 

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

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

Beste lezer,  

Net als vorige week ook nu weer een wat 

bescheidener Weekbericht. Het kerkelijk 

seizoen ligt een beetje stil, dus kunnen we 

weinig melden over actuele zaken. Achter de 

schermen zijn we wel bezig met het volgende 

seizoen. Een aantal zaken dienen zich al snel 

aan, zoals de intrededienst van onze nieuwe 

predikant en de startzondag. Vanwege de ook 

dan nog wel geldende beperkingen vraagt de 

organisatie hiervan bijzondere aandacht. Zodra 

we iets meer concreet weten leest of hoort u 

hierover.                                                                                                                                                                                         

Op de Monumentendag 12 september worden 

er activiteiten georganiseerd in de Dorpskerk. 

De kerk zal open zijn, WieKentRheden bereidt 

een theatervoorstelling voor en we zijn in 

gesprek met de organisatoren van de 

Kunstroute Rheden. Zoals het er nu uitziet 

zullen drie Rhedense kunstenaars dat 

weekend in de kerk exposeren.                                                                                                                                                                                                       

Ook de voorbereidingen van de activiteiten 

voor het komende seizoen lopen alweer.                                                           

Maar gelukkig is er ook tijd voor vakantie, even 

stilstaan, even geen vergaderingen, even tijd 

voor jezelf, thuis, ergens in Nederland of toch 

even naar het buitenland.  

Iedereen die op vakantie is of nog gaat wensen 

we een goede tijd toe, overigens ook diegenen 

die thuisblijven. En…ook op uw vakantieadres 

kunt u via smartphone, tablet of laptop onze 

kerkdiensten online volgen! 

 

Op zondag 2 aug. wordt de kerkdienst ook 
uitgezonden viawww.kerkdienstgemist.nl 

 
We wensen u, thuis of in de kerk, een goede 
viering toe! 
 

Welkom vanuit de Dorpskerk!  

Zondag 2 augustus 

Negende zondag na Pinksteren 

10.00 uur: Ds. J.A.D. van der Boon, Hummelo                                                 

                  Organist: Kees van den Haak 

                  Koffiedrinken 

                   

Inleiding tot deze dienst: 

Voor de kerkdienst van a.s. zondag volg ik het 
rooster van de Eerste Dag. We horen het 
evangelie uit Matteüs 14: 13-21, het verhaal 
over de overvloed aan brood. Een verhaal dat 
ook bij Marcus, Lucas en Johannes voorkomt 
en daarmee wel tot een van de kernverhalen 
van het Evangelie behoort. Het kan niet zonder 
betekenis zijn, dat het verhaal van de over-
vloed aan brood volgt op het bericht van de 
dood van Johannes. Dit bericht moet een 
enorme impact op Jezus hebben gehad.  
‘Week hij daarom per boot uit naar een 
afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn’? (vs. 
13) Dit lezend in het bericht van Matteüs vraag 
ik me af: moeten we het altijd afleggen tegen 
de overmacht van het onrecht? Mogelijk wordt 
het verhaal van a.s. zondagmorgen een 
handreiking om me te kunnen verhouden tot 
mijn gevoelens van machteloosheid anno 
2020. (Deodaat van der Boon)         
 

Liederen en lezingen in deze dienst: 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen  

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Drempelgebed 

 

Aanvangslied: 215: 1, 2, 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: 215: 5, 6 en 7 

 

Kyriegebed 

V.: …..zo bidden wij samen 

G.: Heer, ontferm U. 

 

Glorialied: 871: 1, 2, 3 en 4 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

1ste Lezing: Romeinen 8: 31-39 
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Lied: Psalm 78: 1 

 

2de Lezing: Matteüs 14: 13-21 

 

Lied: Psalm 78: 2 

 

Overdenking 

 

Orgelspel 

 

Lied: 836: 1, 3 en 4 

 

Gebeden 

Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader 

 

Aankondiging collectes en bloemengroet 

 

Slotlied: 418: 1, 2, 3 en 4. 

 
Zegen met gezamenlijk gezongen Amen 

 

Orgelspel 

 

Collectes:  

1. Stichting De Boei, Dieren 
Deze stichting vangt jongeren op van 18 jaar 
en ouder die acuut onderdak nodig hebben. Ze 
beschikken over één plek voor kortdurende 
opvang en drie plekken voor langduriger 
verblijf. Jongeren krijgen begeleiding bij het 
verkrijgen van vast werk, huisvesting, etc. 
Daarnaast wordt een maatschappelijk vangnet 
rondom de jongere gecreëerd. Collecte van 
harte aanbevolen! 
 
2. Kerkhuishouding 

    Kosten Weekberichten 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 2 augustus: 

 

- Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384 

 

- Kerkrentmeesters: 

  NL 56 RABO 03737. 27.631 

 
Hebt u de Givt app geïnstalleerd?  
Dan kunt u met één druk op de knop 
uw bijdrage overmaken! 
 

 
 
 
 

 
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 aug.: ds. J.A.D. van der Boon,  
                                                         Hummelo 
* Zondag 9 aug.: ds. R.A. van Oosten,  
                                                         Warnsveld 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 2 aug.: ds. Dick Juijn, Delden 

 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 

 
* Zondag 2 aug.: ds. Cees Bochanen 
 

 
PKN:     

* Elke zaterdag NPO 2: 18.00 
uur. 

Negen weken lang zomer-
meditaties: een ontdekkingstocht door het 
bijbelboek Handelingen.  
Drie voorgangers wisselen elkaar af, te weten 
ds. Rolinka Klein Kranenburg uit Amersfoort, 
ds. Marleen Blootens uit Rotterdam Overschie 
en ds. René de Reuver, scriba PKN. Deze 
serie is gemaakt in samenwerking met de 
Protestantse Kerk in Nederland 
 

Bloemengroet 

De bloemen gingen afgelopen zondag naar de 

mevr. Hiddink, Holtrichtertstraat 

en de fam. Tacke op de Del. 

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  
 
Oproep 

Iedere eerste en derde zondag van de maand 

willen we graag met elkaar koffie drinken na de 

kerkdienst. Deze traditie 

vinden we juist in deze tijd van 

beperkte sociale contacten 

belangrijk. Maar … veel 

koffiezetters komen nog niet 

naar de kerkdiensten toe zodat 

het lastig is om voldoende 

vrijwilligers te kunnen inzetten 

om koffie te zetten en te 
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schenken. Nu is het op dit moment minder 

werk dat in het verleden, er zijn minder mensen 

die koffie drinken en we gebruiken geen kopjes 

e.d. zodat er veel minder afwas is. Er zijn wel 

meer mensen nodig om het koffie drinken door 

te kunnen zetten dus vragen wij u: wilt u ook af 

en toe koffie zetten? Als u ons daarbij wilt 

helpen, meldt u zich dan a.u.b. even bij Nans 

v.d. Bunt, telefoon 4953296 

 
Wilt u een kerkdienst bezoeken? 
Hoewel reserveren niet meer verplicht is 
vragen wij u toch om u zoveel mogelijk vooraf 
aan te melden. Daarmee is het voor ons 
gemakkelijker om de stoelen goed klaar te 
zetten en bovendien zijn wij wel verplicht de 
bezoekers te registreren. Mocht u zich niet 
tevoren hebben aangemeld en toch willen 
komen, dan is dat ook mogelijk, wij registeren u 
dan bij binnenkomst.  
U bent van harte welkom! 
 
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 
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. U kunt zich ook voor meerdere data 
aanmelden. 
5. Uiterlijk zaterdag 15.00 uur! 

 
 
 
 
 

Denkt u aan de voorgeschreven 

coronamaatregelen als u de kerk bezoekt, 

voor uw eigen gezondheid en die van 

anderen! 

 
Stiltekapel  

De Stiltekapel is normaal geopend. Iedereen 

die in deze tijd even een moment van stilte wil 

beleven of een kaarsje wil branden kan hier 

terecht. De openingstijden zijn van 9.00 tot 

19.00 uur. Bewaart u wel afstand.  

Kerk in de vakantie 
Nu er toch weer op vakantie gegaan mag 
worden in het binnenland en voorzichtig in het 
buitenland is het soms heel verrassend om op 
zondagmorgen een kerk in de buurt te 
bezoeken. 
 
Op zoek naar een gemeente, pioniersplek of 
kliederkerk binnen de Protestantse Kerk?  
 
Ze staan allemaal in de kerkzoeker. Ook 
Nederlandstalige kerken in het buitenland zijn 
in deze kerkzoeker te vinden. Zoek op 
postcode, plaats, classis of provincie. 
www.protestantsekerk.nl/kerkzoeker/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is ook een aparte site voor kerken in het 
buitenland. Kijk op: 
https://kerkdiensten-buitenland.nl/ 
 
Volgende week maken we weer een 
Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 
donderdag 6 aug. 18.00 uur  
via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 
 
Samenstelling: Ineke van Huissteden 
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