WEEKBERICHT van 13 september 2020
van de Protestantse Gemeente te Rheden
(www.dorpskerkrheden.nl - www.facebook.com/dorpskerkrheden)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------daar bij stil te staan. Met dank worden zij uit
hun ambt ontheven.
Op zondag 13 sept. wordt de kerkdienst ook
Gelukkig zijn er ook weer mensen, die een taak
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
op zich willen nemen in de Herberg van God.
Zij zijn de sfeermakers en smaakmakers, die
We wensen u, thuis of in de kerk, een goede
de gasten bedienen en aanmoedigen om zelf
viering toe!
ook mee te helpen.
Welkom vanuit de Dorpskerk!
Dan volgt een hartig tussengerecht: de
gebeden voor onszelf en voor de wereld om
Zondag 13 september
ons heen.
Vijftiende zondag na Pinksteren
Na de viering wordt een overgang gemaakt het
Startzondag
tastbare: de koffie zal klaar staan, thee,
10.00uur: ds. Jan Willem Overvliet e.a.
frisdrank, cake, koek enzovoort.
Organist: Kees van den Haak
En bij een kraampje van Olive kunt u zich
Pianist: Christan Grotenbreg
oriënteren op het komende winterprogramma.
m.m.v. Dorpskerkcantorij
Uiteraard
willen we graag, dat alles zo veilig en
o.l.v. Sjaak Leenders
verantwoord
mogelijk is: Coronaproof, Fair
Kindernevendienst
Trade en zonder toevoeging van smaak en
Crèche 0-4 jaar
kleurstoffen….
Koffiedrinken
Orgelspel
Welkom en mededelingen

Voorgerecht:
De cantorij zingt:
Inleiding:
Thema: ‘Eet smakelijk’
Door Corona zal het helaas niet zo kunnen
gaan als anders. De voorbereidingscommissie
zou het liefst samen gaan eten en drinken,
maar dat lijkt toch te risicovol. Om dat gemis te
compenseren, gaan we genieten van een
virtuele maaltijd met een uitgebreide
menukaart.
Om tien uur zal de gastheer ons welkom heten
en vertellen wat we gaan eten en drinken.
Na een muzikaal voorafje, volgt een viering,
waarin we worden uitgenodigd om te proeven
van de uitgelezen spijzen: Jesaja 55: 1-7 zal
worden uitgeserveerd. We mogen er heerlijk
even op kauwen.
Vervolgens nemen we afscheid van enkele
ambtsdragers uit de gemeente. Er is veel werk
verzet de afgelopen jaren en het is goed om

1. Straks bijeen
Een lied van troost en hoop, speciaal
gemaakt voor deze tijd, waarin we uitkijken
naar en vertrouwen op een tijd, waarin het
corona virus ons niet meer zal beperken.
Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.
Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.
En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.
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Dat wij dieper verstaan onze roeping
om uit liefde voor God in geloof
moeder aarde te dienen, te hoeden;
elke dag, heel ons leven, vol hoop
2. Laudate omnes gentes (3 x)
Alle volken , loof de Heer!
De laatste keer: allen (Liedboek 117d)
3. Ubi caritas et amor (3 x)
Waar vriendschap en liefde is, daar is God
De laatste keer: allen (Liedboek 568a)

Hoofdgerecht:
Aansteken van de kaarsen
Drempelgebed
Aanvangslied: 280:
zingen 1, lezen 2 en zingen 5
Bemoediging en groet
Zingen: Cantorij en gemeente
Lied: 299f Kyrie- en Gloriahymne
Aandacht voor de kinderen
Lezing: Jesaja 55: 1-7
Verkondiging

Orgelspel
Collectes:
1. Stichting Leergeld
Hebben je ouders niet voldoende geld om een
fiets voor jou te betalen om naar school te gaan?
Heb je een laptop nodig voor school of wil je
graag mee op schoolkamp of -reis, wil je sporten
of muziek- of dansles volgen en zijn jouw ouders
niet in staat dit voor jou te betalen? Dan is het
goed mogelijk dat stichting Leergeld Arnhem
Renkum Rheden je hiermee kan helpen.
In eerste instantie wordt ingezet op rechtstreekse hulp aan individuele kinderen, zodat
deze mee kunnen doen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten. Die hulp beslaat een
scala van middelen, waarbij ook samenwerking
of doorverwijzing naar andere instanties of
organisaties mogelijk is..
Daarnaast zet Leergeld zich in voor het
verbeteren van de situatie van kinderen in
armoedesituaties, door invloed uit te oefenen op
de landelijke en regionale voorzieningen en weten regelgeving waardoor er voor deze groep
kinderen meer mogelijkheden ontstaan zich te
ontwikkelen.
2. Kerkhuishouding
Vorming en Toerusting
Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u
uw gift overmaken op onderstaande
bankrekeningen o.v.v. collectes 13
september:

Zingen: lied 382
1 cantorij, 2 lezen, 3 allen

- Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384

Dankwoord aftredende medewerkers

- Kerkrentmeesters:
NL 56 RABO 03737. 27.631

Bevestiging nieuwe medewerkers
We zingen lied 415 1, 2 en 3
Couplet 1 aangepast: Zegen hen, Algoede,
neem hen in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over hen en geef hen licht
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en
Onze Vader
Mededelingen, collecteaankondigingen en
bloemengroet
Zegen: lied 430, cantorij en gemeente
Bevelen wij elkaar in de hoede van de
Eeuwige

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 13 sep.: ds. Jan Willem Overvliet e.a.
Startdienst
* Zondag 20 sep.: ds. Jan Willem Overvliet
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Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur:
* Zondag 13 sep: ds. Dirk Jan Brands en
R. v.d. Wetering
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur
* Zondag 13 sep.: ds. Cees Bochanen
Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen
zondag naar mevr. v.d. Schaaf en
de fam. Jansen-van Amerongen.
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
Uit de kerkenraad
* Met een heel goed gevoel kunnen we terugkijken op de bevestigingsdienst van ds. Jan
Willem Overvliet. Alles verliep zoals we gehoopt
hadden, een mooie dienst in een onder de
huidige omstandigheden goed gevulde kerk, veel
belangstelling na afloop bij het koffiedrinken en
gelukkig pakten ook de extra maatregelen om
het veilig te laten verlopen goed uit en hielden de
bezoekers zich goed aan de richtlijnen.
Ook Jan Willem was erg tevreden over hoe het
alles gegaan is en sprak van een welkom dat
voelt als een warme deken.
* De bij ons gebruikelijke liturgie is wat anders
dan hetgeen Jan Willem gewend is. Er is al een
tijdje een liturgiecommissie, die bezig is de
huidige liturgie onder de loep te nemen, Jan
Willem neemt hier graag aan deel.
* De dienst van komende zondag zal qua
organisatie in grote lijnen op dezelfde manier
verlopen. In deze dienst worden de activiteiten
van het komende seizoen gepresenteerd, wordt
Marret Uijl bevestigd, verwelkomen we een
aantal nieuwe wijkteammedewerkers en nemen
we afscheid van ambtsdragers en wijkteammedewerkers. Na afloop is er weer koffie, thee
en iets lekkers. Jan Willem maakt deze week,
voor zover mogelijk, kennis met degenen die hij
bevestigt of waarvan we afscheid nemen. De
cantorij luistert met maximaal twaalf personen de
dienst op.
* Intussen is onze nieuwe predikant begonnen
met zijn werkzaamheden in onze gemeente.
Deze bestaan voornamelijk uit kennismakingsgesprekken en voorbereiding van de komende
diensten.
* De nieuwe woning is nog niet opgeleverd en
zolang dat het geval is zal er nog veel heen en

weer gereisd worden. Gelukkig kan hij ook
onderdak vinden in hun caravan op de camping
in De Steeg, waar ook zijn jongste dochter
tijdelijk verblijft vanwege een stage in Arnhem.
Een geweldige oplossing!
* Voor zijn kerkelijke activiteiten kan hij gebruik
maken van de beschikbare ruimte in het JBC.
Janny Kelderman maakt(e) al diverse afspraken
met mensen, van wie wij de namen aanreiken.
Indien anderen ook met de dominee willen
spreken, kunnen ze zich bij Janny melden.
(026-495 51 70)
* De komende tijd zal de kerkenraad de structuur
en organisatie van het pastoraat onder de loep
nemen. Doordat het aantal ouderen verhoudingsgewijs toeneemt, is het voor de huidige
vrijwilligers en ouderling(en) bijna ondoenlijk om
adequate pastorale zorg te bieden. We moeten
bezien of de huidige organisatie nog wel toereikend is of dat we het wellicht heel anders
moeten organiseren.
Lisette van Buuren heeft hier het
afgelopen jaar onderzoek naar
gedaan en voor ons een rapportage gemaakt. We hebben met
het vervolg hierop gewacht
totdat onze nieuwe predikant er zou zijn en zijn
ervaring en visie kan inzetten op dit thema.
* Chris Duisterwinkel zal op 4 oktober bevestigd
worden als diaken. .
* Een onlangs overleden gemeentelid heeft de
kerkgemeenschap testamentair als erfgenaam
aangewezen. Dit wordt in dankbaarheid
aanvaard. Het CvK zal de benodigde formaliteiten afwikkelen.
Johan Meurs, scriba
Mensen in gesprek
Op maandag 14 september start de groep
‘Mensen in gesprek’ weer. We zijn ongeveer 20
tot 40 jaar jong en komen bij elkaar voor een
goed gesprek over een verrassend onderwerp.
De onderwerpen zijn erg divers: een stelling, een
stuk tekst, iets waar je in het
dagelijks leven tegenaan
loopt, een gedachtewisseling.
De avond wordt beurtelings
voorbereid door de
deelnemers.
Het is ook altijd een geweldige
avond met thee, koekjes, een
biertje, wijntje, humor en gezelligheid, en vaak
tot later dan we van plan waren.
We komen ongeveer eens in de vijf weken bij
elkaar. Wil je met ons meedoen? Je bent
welkom! Hoe meer mensen, hoe meer stof tot
gesprek!
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Kijk op www.dorpskerkrheden.nl voor meer
informatie en meld je aan.
Maandag 14 okt: 20.00 uur, JBC
Quiz Night
Groep OLIVE (voorheen Commissie Vorming &
Toerusting) trapt het nieuwe seizoen af met de
online Quiz Night. Dit is het perfecte
evenement in de huidige situatie waarbij we
afstand van elkaar moeten houden. Je kunt
meedoen als je thuis op de bank zit en een
kleine groep kan dit ook in de kerk
meebeleven.
De Quiz Night is op vrijdag 18 september en
begint om 20.30 uur. Je doet thuis mee door
ruim op tijd naar de website
www.dorpskerkrheden.nl te gaan, daar vind je
de link naar de live uitzending en alle verdere
informatie. Schenk je favoriete drankje in en
zet natuurlijk ook wat lekkere snacks klaar.
Houd daarnaast een tablet of smartphone bij
de hand om je antwoorden op de quizvragen
door te geven. In tegenstelling tot eerdere
berichten hoeft er geen app gedownload te
worden!

Orgelconcert 12 september
Morgen, op zaterdag12
september, bijt onze
eigen Piet Cnossen
het spits af. Hij speelt
op het secretaireorgel
werk van Joseph
Haydn en op het
hoofdorgel werken van Johan Ludwich Krebs,
Johan Sebastiaan Bach en Jehan Alain.
Voor alle concerten geldt dat u zich moet
aanmelden via onze website
www.dorpskerkrheden.nl of per mail via
cultuur@dorpskerkrheden.nl
Alle coronamaatregelen blijven uiteraard van
kracht.
Datum: 12 september
Aanvang 19.30 uur
Plaats: Dorpskerk
Toegang: € 8.Op zaterdag 19 september bespeelt Arie
Vonk het orgel met medewerking van Emmy
Diesen sopraan en Hendrik Vonk tenor.
Op zaterdag 26 september: Marcus Bergink
Marcus Bergink is als kerkmusicus en organist
verbonden aan de St. Eusebiusparochie in
Arnhem.

Open Monumentenweekend
Omdat niet iedereen even handig is met
smartphones, tablets en computers, is een
beperkt aantal plaatsen in de kerk beschikbaar
voor mensen die graag mee willen doen aan
de quiz, maar hulp willen met de techniek.
Jongeren van onze jeugdgroep Provider
Experience zullen assisteren. Neem dan wel je
smartphone en/of tablet mee. Als je er geen
hebt, dan proberen wij deze voor je te regelen.
Wil je in de kerk meedoen?
Reserveer uiterlijk 14 september je plek bij
José Kip, zij is ’s avonds bereikbaar via
telefoonnummer 06 – 39 35 83 06.
Bijbelkennis kan handig zijn, maar je hebt veel
meer aan algemene kennis. Uiteraard ontvangt
de winnaar van de quiz een mooie prijs!
Groeten van George, José, Marlies en Marret
Groep OLIVE
Datum: Vrijdag 18 september
Tijd:
20.30 uur
Plaats: Thuis of in de Dorpskerk

Het weekend van 12 en 13 september is het
Open Monumentenweekend. In dit weekend
zijn er verschillende activiteiten in de
Dorpskerk.
Zaterdag 12 september is de Dorpskerk vanaf
10.30 uur opengesteld. In het kader van de
Kunstroute Rheden zullen drie Rhedense
kunstenaars werk exposeren in de Dorpskerk,
dit is vanaf 10.30 te bezichtigen.
De exposanten zijn Martijn van Huffelen
fotografie, Sally Pater, fotografie en Esther
Versluis, keramiek. De expositie is
zondagmiddag na 14.00 uur en zaterdag 19
september tussen half 11 en 16.00 uur ook nog
te bezichtigen.
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Op zaterdag om 12.00 uur en om 13.30 uur
zal WieKentRheden een theatervoorstelling
geven die deels in de Dorpskerk en deels in
het JBC zal plaatsvinden.
De voorstelling heet: ‘Heel Rheje leert van
vroeger en nu’.
Als u een van de voorstellingen wilt bijwonen
kunt u zich aanmelden op de website van
WiekentRheden www.wiekentrheden.nl
Verder zal er tussen 15.00 uur en 17.00 uur
een Workshop Schilderen worden
georganiseerd.
Schilder- en tekenclub De
Regenboog
Door omstandigheden begint De
Regenboog niet op 9 maar op 16

Geheugensteuntje komende week:
za 12 sep: 10.30-16.00 uur: Open Monumentendag: Theater, exposities en workshops,
Dorpskerk en JBC
za 12 sep:19.30 uur: Orgelconcert Piet Cnossen,
Dorpskerk
zo 13 sep:10.00 uur: Startzondag, Dorpskerk
zo 13 sep: 14.00 uur-16.00 uur: Open
Monumentendag: Expositie beeldende
kunstenaars, Dorpskerk
ma 14 sep: 20.00 uur: Mensen in gesprek, JBC
wo 16 sep: 19.30 uur: Kerkenraad, JBC
vr 18 sep: 20.30 uur: Quiz Night, online en
Dorpskerk (beperkt)
za 19 sep: 10.30 uur: Kerk open voor expositie
tot 16.00 uur
za 19 sep: 19.30 uur: Orgelconcert, Dorpskerk

oktober.
Zet het vast in de agenda!
Tenslotte nog het volgende:
Tot nu toe hebben wij nog weinig reacties
en aanmeldingen ontvangen naar
aanleiding van de Activiteitengids.
Alle betrokkenen hebben ontzettend hun
best gedaan om voor het komend seizoen
een aantrekkelijk programma aan te bieden.
Voor elk wat wils. Dit is vanwege de
beperkingen wegens corona een hele
opgaaf gebleken.

Volgende week maken we weer
een Weekbericht. Kopij
aanleveren tot uiterlijk
donderdag 17september 18.00
uur
via e-mail:
weekbericht.rheden@gmail.com
Samenstelling: Ineke van Huissteden

Bekijkt u het aanbod nog eens goed en als
u aan iets wilt meedoen, meldt u zich dan
aan.
1. Dit kan op de volgende manieren:
Door het gele formuliertje ingevuld in te
leveren bij uw contactpersoon of in de
brievenbus van het JBC
2. Via onze website www.dorpskerkrheden.nl
via de knop: Aanmelding activiteiten.
Voor de organisatoren is het belangrijk dat
u zich tijdig aanmeldt

Bevestiging ds. Jan Willem Overvliet
Denkt u aan de voorgeschreven
coronamaatregelen als u de kerk bezoekt,
voor uw eigen gezondheid en die van
anderen!
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