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   WEEKBERICHT van13 juni 2021 
 

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

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

 

Op zondag 13 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! 

Derde zondag na Pinksteren 

10.00 uur: ds. Sytze de Vries, Schalkwijk 

                  Organist: Kees van den Haak 

                  Ambtsdrager: Jan de Bes 

                  Lector: Henk Lodder 

                  Zang: Els, Ineke, Henk, Sytze 

                                    

                 

Inleiding op deze dienst: 

Vaak viel in het afgelopen jaar de uitdrukking 

‘een stip aan de horizon’. Mensen konden niet 

zonder zo’n punt om je op te richten. Daardoor 

weten we: het gaat ergens heen! 

De Bijbel spreekt dan van verwachting, van 

hoop. Dat is, naast de liefde, de vrucht van 

geloven, van vertrouwen. Het gaat, goddank, 

ergens heen! 

Al heel lang is het teken van het 

anker het symbool van die hoop. 

Het is vanouds de tatoeage van 

de zeeman, om hem midden op 

de wijde zee, zonder 

herkenningspunten, te 

herinneren aan de vaste grond en de veilige 

haven. Wie ‘ankert’ met de hoop voorkomt een 

doelloos ronddobberen, of nog erger, een 

afdrijven. 

Vandaag nemen de Bijbelverhalen ons mee 

vanuit de (schijnbare) hopeloosheid naar een 

nieuw verwachten. 

Liturgie in deze dienst: 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 

Aanvangslied:  

          Uit: Sytze de Vries, ‘Op vleugels’ 
 

We gaan staan 

 

Groet en Bemoediging  

 

Zondagspsalm gelezen: Psalm 25: 8-11 

 

Smeekgebed 

  
Glorialied: 305: 1, 2 (koor) 

                           en 3 (samenzang) 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 
Profetenlezing: 1 Koningen 17:17-24 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Lied: Psalm 116: 1 en 2 
 
Evangelielezing: Lukas 7:17-24 

 

Lied: 326: 1, 2 en 3 

 
Uitleg/verkondiging 
 

Orgelspel  

 

Lied: 864: 1, 2 en 3 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 
Slotlied: 657: 1 (koor),  
                        2 en 3 (samenzang) 
 
Zegen met gezongen Amen. 
 

Orgelspel 

 

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

totdat het orgel is uitgespeeld. 

 

 

 

 

Collectes:  

1. Plaatselijke noodhulp 
Vanaf het ontstaan van de eerste 
christengemeenten is dit een hoofdtaak van de 
kerk: helpen waar mensen geen andere hulp 
vinden. Ook in onze rijke samenleving van de 
21e eeuw zijn er mensen die door de mazen van 
het vangnet heen vallen. Ze hebben schulden of 
zijn verstrikt geraakt in de vele regels en 
formulieren. De Diaconie geeft hen concreet geld 
en helpt hen de juiste ingang te vinden om het 
leven weer op te pakken. 
 
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 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 13 juni: ds. Sytze de Vries,  
                                                Schalkwijk 
* Zondag 20 juni: ds. Jan Willem Overvliet 
                            Dienst van Schrift en Tafel 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 13 juni: Pastor Janneke Bron 

 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 
 
* Zondag 13 juni: ds. Kees Bochanen e.a.  
                             Afscheid ds. Kees Bochanen 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 
* Zondag 13 juni: ds. D. Bos, Doetinchem 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen op zondag 6 juni 
naar mevr. Co Merbis en mevr. Anita 
Smeltink. 
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  
 

Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen 
dat ik zondag na de dienst mocht ontvngen. 
Het deed me erg goed!  
C. Merbis 

 
 
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. 

mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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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. 
 
Van de kerkenraad 
Het gaat gelukkig heel goed met het 
terugdringen van Covid 19. Nu maar hopen dat 
er geen nieuwe, besmettelijke varianten 
worden binnengebracht vanuit andere landen. 
Afgelopen zondag was de gedeeltelijke 
bevrijding van het virus ook in de Dorpskerk 
goed merkbaar. De kerk leek zelfs al goed 
bezet, ook al ook omdat de stoelen nog steeds 
op grote afstand van elkaar staan. Volgens de 
adviezen van de PKN mogen we met 60 
personen een dienst bijwonen. We waren al 
een eind op weg daar naar toe.  
Ook mochten we weer zingen en dat heeft Jan 
Willem zich geen twee keer laten zeggen. 
Zowel aan het begin als aan het eind konden 
we weer hardop meezingen. Het voelde na een 
jaar van zwijgen heel bijzonder en voor een 
enkeling was het zelfs emotioneel. Dankzij het 
mooie weer konden we na de dienst buiten, 
achter de kerk weer gezamenlijk koffiedrinken 
en zonder mondkapje met elkaar praten. Fijn 
dat dit allemaal kon. 
Toch kunnen er ook een aantal dingen nog 
niet. Op 5 september stond de 
Middachtendienst gepland, maar het 
management van Middachten wil nog geen 
groepen toelaten in de Kasteeltuin dus kan de 
jaarlijkse Openluchtdienst ook dit jaar niet 
doorgaan. In plaats daarvan organiseren we 
een gezamenlijke dienst voor Rheden en 
Ellecom/De Steeg in de Dorpskerk.  
Ook andere activiteiten komen langzaam weer 
op gang. Zoals bekend organiseert Groep 
Olive op 11 juni een alternatieve ‘Nacht van het 
Verhaal’ in de vorm van een ‘Rondje Rheden’. 
De meditatieavonden gaan ook weer van start 
in september en er wordt ook weer gewerkt 
aan een concertserie op zondagmiddag. Op de 
website en in het Weekbericht zullen we u op 
de hoogte houden.  
Ook de cantorij is al lange tijd niet bijeen 
geweest. Hopelijk kunnen de repetities eind 
augustus weer opgestart worden en het is de 
bedoeling dat zij tijdens de Startdienst van 19 
september weer een bijdrage leveren.  
Zo hopen we met elkaar het kerkelijke leven 
weer op gang te brengen.   
De kerkenraad 

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. 

 

 

 

 

 

 

Weer samen zingen, 

maar…  

wel voorzichtig! 

 

 

 

 

 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 17 juni 18.00 uur  

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