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   WEEKBERICHT van 6 september 2020 
 

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

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

 

Op zondag 6 sept. wordt de kerkdienst ook 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

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

Welkom vanuit de Dorpskerk!  

Zondag 6 september 

Veertiende zondag na Pinksteren 

Bevestiging en intrede van  

ds. Jan Willem Overvliet 

14.30 uur: ds. Derk Floors en  

                  ds. Jan Willem Overvliet                                                

                  Organist: Piet Cnossen 

                  Pianist: Christan Grotenbreg 

                  m.m.v. Con Colore 

                  o.l.v. Christan Grotenbreg 

                  Kindernevendienst 

                  Crèche 0-4 jaar 

                  Koffiedrinken 

                   

 
Liederen en lezingen in deze dienst: 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Moment van stilte en aansteken van de 

kaarsen 

 

Drempelgebed 

V.: God van Israël, God van Jezus, 

      God van mensen, hier zijn we, 

      wij mensen, veelstemmig en veelkleurig, 

      die samen Uw gemeente willen zijn,  

      en wij bidden samen: 

A.: STEM ONS AF OP UW STEM 
       EN VERTEL ONS HET GEHEIM VAN GELOOF,     
      HOOP EN LIEFDE. 
 
Aanvangslied: 276: 1 en 2 

 

Bemoediging   

V.: Onze Verwachting is van de Heer 

A. : DIE DE AARDE TOEVERTROUWT AAN ONS   

       MENSEN, ONS MENSEN AAN ELKAAR. 

V.: de Heer is Eén. 

Groet 
 
Con Colore: Overkant 
(tekst: Derk Floors,  
 muziek Christan Grotenbreg) 
 
Is er iets dat blijft, 
is er iets dat blijft  
als ik er niet meer ben? 
 
Een lach, een woord, een naam geschreven in 
het zand… 
 
Is er iets dat blijft, 
is er iets dat blijft 
wanneer de zee zich sluit? 
 
Een schreeuw, een golf, een meeuw die aast op 
proviand … 
 
Is er iets dat blijft, 
is er iets dat blijft 
wanneer de hemel zwijgt? 
 
Schrijf hun namen op het strand waar ze 
vertrokken. 
Schrijf hun namen op de golf waar ze 
verdronken. 
Schrijf hun namen op de lippen die ze kusten. 
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Wanneer bouwen wij een ark die hen draagt 
naar de overkant? 
Wanneer maken wij een pad rechtstreeks door 
de diepe, zilte zee?  
Wanneer worden wij hun zoete veerman varend 
naar het land van  
eens? 

Is er iets dat blijft, 
is er iets dat blijft 
als ik er niet meer ben? 

Een zin, een woord, een naam geschreven in de 
krant … 
 
Is er iets dat blijft, 
is er iets dat blijft 
als ik de ogen sluit? 
 
De dood, de zee, de spiegeling van de overkant 
 
Is er iets dat blijft, 
is er iets dat blijft, 
als ik, als ik nu zwijg? 
 
Bevestiging en intrede 

 

Inleiding 

 

Bevestiging  

God van Israël, God van Jezus, God van 
mensen, 
Gij die Uw gemeente bijeenroept, hier en waar 
ook ter wereld, 
wij zijn de eersten niet, 
en wij danken voor allen voor ons uit en om ons 
heen die wegen hebben gewezen  
en op weg gegaan zijn naar een wereld 
bewoonbaar en leefbaar voor ieder, voor al wat 
leeft.    
Wij danken voor Abraham en Sara, Mozes en 
Mirjam, profeten en psalmdichters. 
Wij danken voor Jezus van Nazareth, Joods 
kind, mens van liefde en vrede, Stem van God in 
ons midden. 
Voor allen die hen volgden en van hen 
verhaalden, danken wij U, God. 
 
Om Uw gemeente, hier en overal in deze wereld, 
voor te gaan op deze weg in eredienst, in dienst 
aan mensen, in het behoeden en bewaren van 
elkaar en van deze aarde,  
is één van de ambten die onze kerk kent het 
ambt van dienaar des Woords. 
Vandaag, op deze dag, word jij, Jan Willem 
Overvliet, als dienaar des Woords verbonden 
aan de Dorpskerkgemeente te Rheden. 

Eens ben je in het ambt van dienaar des Woords 
bevestigd en nu ga je jouw ambtsbediening 
voortzetten in de Dorpskerkgemeente te Rheden 
en wij vragen je: 
 
Jan Willem Overvliet 
Wil je ons voorgaan in de uitleg van de Schriften, 
in het delen van brood en beker, in het zeggen 
van de gebeden; 
Wil je je verbinden aan deze gemeente en 
samen met anderen gestalte proberen te geven 
aan haar roeping in deze wereld; 
Beloof je ieder die op jouw weg komt met open 
ogen en oren te ontvangen; 
en beloof je geheim te zullen houden, wat je in 
vertrouwen wordt toevertrouwd. 
 
Wat is daarop jouw antwoord, Jan Willem 
Overvliet? 
 
Antwoord: Ja, dat wil ik en beloof ik 
 
Vraag aan de gemeente: 
 
Vandaag wordt Jan Willem Overvliet verbonden 
aan de Dorpskerkgemeente te Rheden. 
Belooft u hem te helpen bij zijn werk en hem te 
dragen in uw voorbeden, 
opdat wij samen gemeente mogen zijn tot licht 
van de wereld waarin wij wonen. 
 
Wat is daarop uw antwoord: 
 
Allen: JA! 

Zegen 

Lied: 672: 3 en 6 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Pianospel, de kinderen gaan aar de 

kindernevendienst 

 

Gebed om ontferming tellens afgerond met 

V: .., zo roepen wij samen:  

G:   HEER ONTFERM U 

 

Lezing: Matteüs 18: 15-20 

 

Con Colore: Peace like a river 
 

Verkondiging 

 

Lied: 418: 1, 2 en 3 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en 

Onze Vader 
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Con Colore: Four seasons a day 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Kinderen komen terug in de viering 

 

Zegen, beantwoord met gezongen Amen 

 

Con Colore: Seasons of love 

 

Orgelspel 

 

Collectes:  

1. Stichting De Instap, Arnhem 
Stichting De Instap is een oecumenische 
stichting die zich beroept op het woord van God 
en de Bijbelse opdracht tot het bezoeken van 
gevangenen. Oplopen met iemand die je (even) 
nodig heeft en die bij De Instap een tijdelijke 
ankerplaats vindt. Dit diaconaat wordt samen 
verricht met kerkvrijwilligers en taakspecialisten 
van de Instap. 
 
2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud orgels 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 6 september: 

 

- Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384 

 

- Kerkrentmeesters: 

  NL 56 RABO 03737. 27.631 

 
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 sep.: 14.30 uur! ds. Derk Floors 
                Bevestiging ds. Jan Willem Overvliet 
 
* Zondag 13 sep.: ds. Jan Willem Overvliet e.a. 
                              Startdienst 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 6 sep: ds. Dirk Jan Brans 

 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 
 
* Zondag 6 sep.: ds. Frans Ort 

Bloemengroet 

De bloemen gingen afgelopen 

zondag naar dhr. Fortuin op De 

Del en mevr. Sari Toussaint, 

tijdelijk in Intermezzo, Dieren.  

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  

 

Amnesty brieven 

De eerste zondag van de maand is 

Amnesty-zondag. Al sinds het begin 

van de corona crisis hanteren we de 

werkwijze, dat de brieven over gevangenen per 

e-mail verzonden kunnen worden. Gelukkig 

begint de crisis iets te verminderen en kunnen 

we elkaar weer in de kerk ontmoeten. Toch zijn 

we nog steeds erg voorzichtig met het 

overhandigen van ‘papieren’ brieven. Daarom 

zullen we deze Amnesty-zondag de virtuele 

werkwijze voortzetten.  

De informatie over de verschillende 

gevangenen vindt u apart bij dit Weekbericht 

en uiteraard bij de kerkdienst op 

‘Kerkdienstgemist.nl’. 

De Diaconie 

 

Uit de kerkenraad 

Het zijn drukke tijden op het kerkelijk erf.  

* In de eerste plaats natuurlijk alle 

voorbereidingen voor de intrededienst van ds. 

Jan Willem Overvliet, daarna een week later de 

Startdienst, waarin we een aantal nieuwe 

medewerkers verwelkomen en afscheid nemen 

van een aantal medewerkers.  

Naast Marret Uijl, die de 13e wordt bevestigd 

heeft ook Chris Duisterwinkel toegezegd 

diaken te willen worden, daar zijn we natuurlijk 

heel blij mee, niet in de laatste plaatst omdat 

we hierdoor versterkt worden met twee relatief 

jonge gemeenteleden, dat is bemoedigend. 

Omdat Chris op de 13e verhinderd is zal hij op 

een later moment worden bevestigd.  

* Voor de intrededienst zondag a.s. hebben 

zich 80 mensen aangemeld. Dit is ook het 

maximale aantal wat we kunnen ontvangen. 

Con Colore zal haar medewerking verlenen, 

jammer genoeg ook in verband met de corona 

maatregelen met slechts 12 zangers. Zij zullen 

enkele liederen zingen waaronder het lied 

‘Overkant’ dat geschreven is door Derk Floors 

en op muziek gezet door Christan Grotenbreg. 

Tijdens de gemeentezang, die overigens ook 
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summier zal zijn, zingt Con Colore uit 

veiligheidsoverwegingen niet.  

Direct na de dienst zullen enkele sprekers kort 

het woord voeren.   

* Een flink aantal mensen, kerkenraadsleden, 

kosters, vrijwilligers, zijn behoorlijk druk bezig 

met de voorbereiding. De kerk moet ingericht 

worden voor het grote aantal mensen, het 

ontvangen en begeleiden van de bezoekers 

vraagt aandacht, maar ook de organisatie 

rondom het koffiedrinken, hopelijk buiten. Voor 

dit alles hebben we een duidelijk routeplan 

bedacht en uitgewerkt, zodat alles goed kan 

verlopen. Maar uiteraard is het belangrijk dat 

iedereen zich aan de corona regels houdt. Dit 

plan kan ook grotendeels toegepast worden op 

13 september, wanneer we de Startdienst 

houden.  

* Jannie Kelderman is bereid gevonden om in 

de introductieperiode van Jan Willem de 

afspraken te maken. Zij zal in de eerste fase 

vooral personen benaderen, waar Jan Willem 

direct mee te maken krijgt (kosters, organisten, 

pastorale medewerkers e.d.)  

* De Activiteitengidsen zijn intussen verspreid. 

Er is veel aan gedaan om te voorkomen dat 

enerzijds op een adres geen gids werd 

afgegeven en anderzijds geen dubbele gidsen 

werden bezorgd. Dat laatste is in een aantal 

gevallen niet gelukt. Mocht u onverhoopt geen 

gids hebben ontvangen, laat ons dat dan even 

weten, dan ontvangt u er alsnog een.   

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! 
Kijk op www.dorpskerkrheden.nl voor meer 
informatie en meld je aan. 

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! 

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 
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Orgelconcert 12 september 
De maand september ligt voor ons en ook al is 
corona nog niet voorbij, er starten toch een 

aantal activiteiten weer 
op, zoals de 
orgelconcerten in 
september. 
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.-  
 
Open Monumentenweekend

 
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.  
 
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. 
 

Aanmeldingen voor activiteiten uit de 

blauwe Activiteitengids. 

Op dit moment blijven de aanmeldingen wat 

achter. U kunt zich heel eenvoudig via de 

website aanmelden, ook al is het maar voor 

één activiteit. Op de homepagina treft u een 

knop ‘Aanmelden Activiteiten’ Als u daarop 

klikt, wijst het zich vanzelf.  

Het kan ook via het gele opgaveformulier. Dit 

kunt u afgeven aan uw contactpersoon (indien 

bekend) of in de brievenbus van het JBC 

Dorpsstraat 70 doen.  

 

 
 
 
 
 
 

Denkt u aan de voorgeschreven 

coronamaatregelen als u de kerk bezoekt, 

voor uw eigen gezondheid en die van 

anderen! 

 
 
Geheugensteuntje komende week: 

vr 11 sep: 19.00 uur: Jeugdsoos,JBC 
za 12 sep: 10.30-16.00 uur: Open Monumenten-   
              dag: 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 
 

 
 
 
Volgende week maken we weer 
een Weekbericht. Kopij 
aanleveren tot uiterlijk 
donderdag 10 september 18.00 
uur  
via e-mail: 
weekbericht.rheden@gmail.com 
 
Samenstelling: Ineke van Huissteden 
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