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   WEEKBERICHT van 11 oktober 2020 
 

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

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

 

Op zondag 11 okt. 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 11 oktober 

Negentiende zondag na Pinksteren 

Vierde zondag van de herfst 

10.00 uur: ds. Chienus Schokker, Gorssel 

                  Organist: Piet Cnossen 

                                     

Inleiding: 

Op deze 4e zondag van de herfst staat volgens 

het leesrooster van de kerken als evangelie-

lezing genoteerd: Matthëus 22: 1 tot en met 10. 

In de NBG vertaling nog voorzien van de 

kopteksten: het koninklijke bruiloftsmaal 

(Matthëus) of de gelijkenis van de 

verontschuldigingen (Lucas). In de Nieuwe 

vertaling, waar wij uit lezen, treffen we geen 

koptekst meer aan. Hoe dan ook: het gaat in 

deze gelijkenis over samen maaltijd houden en 

om de enorme ruimhartigheid van de gastheer. 

Links en rechts worden uitnodigingen 

verstuurd. Komt, want alle dingen zijn gereed! 

Mensenkinderen, komt! ‘Dat is mooi’ zeiden de 

discipelen. ‘Ja, dat is mooi,’ zei Jezus. ‘Maar 

niet zo mooi is ‘t dat mensen ‘t dan laten 

afweten...’ 

 

Liturgie in deze dienst: 

 

Ontmoeting 

 

Wij maken het stil 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Drempelgebed 

 

Aanvangslied: 288 

 

Groet en Bemoediging   

 

Psalm van de zondag: Psalm 139:  

                         1 gezongen en 14 gelezen 

 

Smeekgebed  

 

 Glorialied: 146a: 1 gezongen en 5 gelezen 

 

Gebed voor de opening van de Schriften 

 

Lezing: Matteüs 22: 1-10 

 

Lied: 379: 1, 3 en 5 

 

Uitleg en Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Lied: 800: 1 gezongen en 3 gelezen 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en 

Onze Vader 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Slotlied: 723 gezongen 

 

Zegen met gesproken Amen 

 

Orgelspel 

 

Collectes:  

1. Voedselbank Arnhem 

Meer dan één miljoen Nederlanders leven 

onder de armoedegrens. De 

economische crisis is vooral voor de mensen 

aan de onderkant van de samenleving nog 

steeds niet opgehouden. Het doel van de 

voedselbank is om die mensen, die per maand 

minder dan € 180,- als leefgeld hebben, een 

steuntje in de rug te geven. De Voedselbank 

verstrekt hen, op verzoek van professionele 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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hulpverleners, tijdelijk een wekelijks 

voedselpakket. 

Hiervoor werkt Voedselbank Arnhem samen met 
bedrijven en supermarkt(ketens). Zij doneren 
hiervoor hun overschotten die ze, om wat voor 
reden dan ook, niet meer kunnen verkopen. Dit 
levert diverse voordelen op voor alle betrokken 
partijen. Er gaat geen voedsel verloren. Mensen 
met weinig geld krijgen eten. En bedrijven 
kunnen op relatief goedkope wijze van hun 
overschotten afkomen. Zo zorgen deze partijen 
er samen voor dat armoede wordt bestreden, 
voedseloverschotten verdwijnen en zelfs dat het 
milieu minder wordt belast. De Voedselbank 
ontvangt geen structurele subsidies en is dus 
volledig afhankelijk van donaties en sponsoring. 
 
2. Kerkhuishouding 

    Verwarming kerkgebouwen 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 11 oktober: 

 

- 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 11 okt: ds. Chienus Schokker,  
                            Gorssel 
 
* Zondag 18 oktober: ds. Jan Willem Overvliet 
   Dienst van Schrift en Tafel 
   
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 11 okt: ds. Dirk Jan Brans 

 

Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 

 
* Zondag 11 okt: Jantine Groenewold –  
                                                   jongerenpastor 
Scholendienst m.m.v. ‘De Akker’ 
 

Bloemengroet 

De bloemen gingen afgelopen 

zondag naar mevr. Pluim en de 

fam. De Bes Jr. 

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 
* We gaan helaas weer een stapje terug. Na de 
‘3 x 600 in Staphorst’ is het advies aan de 
kerken nu om een maximum van 30 personen 
aan te houden en dan ook nog zonder 
gemeentezang en koffiedrinken. Onze 
kerkenraad volgt dit advies op.  
Het is jammer, maar we willen toch meehelpen, 
waar mogelijk, om het virus onder de knie te 
krijgen.  
* Aan Ineke van Huissteden is gevraagd om 
weer een zanggroepje (uit de cantorij) samen 
te stellen, zodat er toch een volwaardige dienst 
gehouden kan worden.  
* Aan het advies om de diensten online uit te 
zenden voldoen wij al sinds april. Als u online 
kijkt en luistert, kunt u uw verbondenheid met 
de mensen in de kerk ook vorm geven door 
gelijktijdig met de ouderling van dienst een 
kaars aan te steken. 
* Alle reserveringen uit het verleden zijn 
geschrapt. We willen nu voor iedere zondag 
nauwkeurig het aantal kerkgangers weten om 
de grens van 30 te kunnen bewaken.  
Als u op een van de zondagen in oktober een 
dienst wilt bijwonen, dan zult u zich voor 
iedere zondag apart moeten aanmelden. 
Indien u niet bij de eerste 30 hoort, hebt u 
voorrang voor de volgende zondag.  
* Vorige week hadden wij het koffiedrinken na 
de dienst al afgelast. 
* Op zondag 18 oktober staat een dienst van 
Schrift en Tafel gepland. Ds. Jan Willem 
Overvliet hecht er veel waarde aan deze dienst 
met het avondmaal door te laten gaan, in de 
kerk, maar ook met uw 
deelname thuis met eigen 
brood en wijn. In het 
volgende Weekbericht zullen 
we u daar nader over 
berichten. 
* Het concert van het Utrechts Vocaal 
Ensemble op 25 oktober a.s. is vanwege de 
coronamaatregelen helaas afgelast.  
* De gemeenteavond van 21 oktober gaat wel 
door, maar zonder inloop met koffie. 
Deze avond staat geheel in het teken van het 
project “Samen…gaan”, waarvan onlangs het 

http://www.voedselbankarnhem.nl/voedselpakket-aanvragen/
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eindrapport is verschenen. In dit rapport wordt 
beschreven op welke manieren de kerkelijke 
gemeentes van Rheden, Ellecom/De Steeg, 
Dieren en Spangeren/Laag Soeren/Dieren 
Noordoost in de toekomst met elkaar samen 
kunnen werken.  

 
Het rapport beschrijft de huidige situatie en 
geeft inzicht in de mogelijkheden van 
samenwerking op verschillende terreinen van 
ons kerk zijn. Aan het eind van het rapport 
worden zeven vormen van samenwerking 
beschreven, variërend van weinig structureel 
tot een volledig samengaan.  
 
Om de gemeenteavond te kunnen bijwonen 
moet u zich ook aanmelden. Dat kan op de 
inmiddels bekende manieren: via de website 
(voorkeur), via een mailbericht naar 
bestuur@dorpskerkrheden.nl of telefonisch 
naar Kees van den Haak (495 3524 of  
06 53391846) of Johan Meurs (495 4320).                                                                                  
 
Omdat we in de kerk gebonden zijn aan een 
maximum van 30 personen, zullen we de 
avond ook online via kerkdienstgemist.nl 
uitzenden. Ook hiervoor moet u zich 
aanmelden (zie boven), omdat u dan op 
persoonlijke titel toegang krijgt. De 
uitzending is afgeschermd voor derden. 
Degenen die zich aanmelden ontvangen het 
eindrapport.  
 
Als online toehoorder, maar ook als u in de 
kerk aanwezig bent geweest, kunt u in de week 
daarna schriftelijk reageren of vragen stellen 
waar we op de tweede gemeenteavond (18 
november) op kunnen antwoorden. Doet u dit 
via bestuur@dorpskerkrheden.nl 
* In Rhederhof zijn weer extra corona 
maatregelen genomen. Voorlopig gaan daar de 
kerkdiensten, die net begonnen waren, niet 
meer door. 
* Ook de ontmoetingsavond ‘Bijbels culinair’ 

die was gepland op 5 november gaat vanwege 

corona niet door. De voorbereidingsgroep 

denkt erover na, of deze avond mogelijk 

volgend voorjaar kan worden georganiseerd. 

Dat zal vanzelfsprekend afhangen van de 

ontwikkelingen rondom corona. 

* Als u een gesprek wilt hebben voor 
kennismaking of anderszins met onze nieuwe 
dominee, Jan Willem Overvliet, dan kunt u 

hierover een afspraak maken via Janny 
Kelderman, te bereiken via haar mobiele 
telefoon: 06 2007 5940 
Johan Meurs, scriba 
 
Wilt u een kerkdienst bezoeken? 
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  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Denkt u aan de 

voorgeschreven 

coronamaatregelen als u de 

kerk bezoekt, voor uw eigen 

gezondheid en die van anderen! 

 

 
 

Geheugensteuntje komende week: 

di 13 okt: 19.30 uur: De Bijbel, een open boek,      
              Bijbelstudie o.l.v. ds. Jan ter Avest, JBC 
di 13 okt: 20.00 uur: Mediteren in de Dorpskerk 
wo 14 okt: 19.30 uur: Kerkenraad, JBC 
vr 16 okt: 19.20 uur: Schilder- en tekenclub  
                                             De Regenboog, JBC 
 
Volgende week maken we weer 
een Weekbericht. Kopij 
aanleveren tot uiterlijk donderdag 
15 oktober 18.00 uur  
via e-mail: 
weekbericht.rheden@gmail.com 
 
Samenstelling: Ineke van 
Huissteden 
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