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   WEEKBERICHT van 1 augustus 2021 
 

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

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

 

Op zondag 1 augustus 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! 

Zevende zondag van de zomer  

10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet 

Organist: Kees van den Haak 

Ambtsdrager: Rients Stielstra 

Lector: Ineke van Huissteden 

Zang: Greet, Ineke, Rients, Chris 

Koffiedrinken 

                                              

 Inleiding op deze dienst: 

Op deze eerste zondag van augustus lezen we, 
afwijkend van het Oecumenisch Leesrooster, 
twee gedeelten uit het Bijbelboek Prediker. Het 
zijn overpeinzingen van een man, die veel heeft 
meegemaakt en die op zijn ervaringen en 
waarnemingen reflecteert. De inhoud spreekt 
mensen nog steeds aan. 
Prediker twijfelt aan de zin van het leven en zet 
vraagtekens bij hoge verwachtingen. Maar wie 
zijn boekje goed leest komt ook aanmoedigingen 
tegen: heb lief en houd moed, ook al weet je niet 
altijd precies waar het goed voor is. 
 

 
 

 

 

 

Liturgie in deze dienst: 

 

Orgelspel 

Gespeeld wordt: Vater unser im Himmelreich  

                           van Georg Böhm 

 

Lied: koor: 212: 1 en 2 

            ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’ 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 

We gaan staan 

 

Aanvangslied: samenzang: ps. 121: 1 en 4 

                              ‘Ik sla mijn ogen op en zie’ 

           

Groet en Bemoediging: 

V.: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A.: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V.: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A.: die nooit laat varen het werk dat zijn hand  
      begon 
V.: genade zij u en vrede van God onze Vader      
      en van zijn zoon Jezus Christus in  
      gemeenschap met de Heilige Geest. 
A.: amen. 
 

Lied: samenzang: 195 Klein Gloria 

 

Gebed 

 

Leefregel: Lucas 10: 25-28 

 

Lied: 333: koor 1 x 

                  samenzang 2 x 

 

1ste Lezing: Prediker 1: 1 – 11 

 
Lied: 717: koor 2 
                  samenzang 3 
                     ‘Zeg ons welk voordeel heeft de mens  
                  van al zijn streven’ 
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2de lezing: Prediker 11: 1 – 6 

 
Lied: 764: koor 1 en 2 
                  samenzang 6 
                  ‘Een zaaier ging uit om te zaaien’ 
 
Verkondiging 

 

Orgelspel  

 

Lied: 845: koor 1 

                  samenzang 2 en 3 

                ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’ 

                   

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Slotlied: 423: samenzang 1 
                       koor 2 
                       samenzang 3 
 
Zegen met gezongen Amen. 
 

Orgelspel 

Gespeeld wordt: Allegro Moderato uit  

Sonate II van Carl Philipp Emanuel Bach 

 

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

totdat het orgel is uitgespeeld. 

 

Collectes:  

1. Stg. 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  
 
2. Kerkhuishouding 
    Kosten Weekberichten 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 1 augustus. 

 

- Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384 

 

- Kerkrentmeesters: 

  NL 06 RABO 0373 72 7658 

 

 

 

 

 
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 1 aug: ds. Jan Willem Overvliet 
 
* zondag 8 aug: ds. L. Schokker, Gorssel 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 1 aug: ds. Yolanda Voorhaar 

 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 

 
* Zondag 1 aug: ds. J. Kappers, Apeldoorn 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 
* Zondag 1 aug: ds. D.A. Bos,  
                            Doetinchem 
 
Bloemengroet 

De bloemen gingen op zondag 18 
juli naar dhr. Bredius en dhr. Addink 
en op zondag 25 juli naar mevr. A. Bijleveld en 
de fam. Hendriks. 
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  
 

Blij verrast was ik zondag 11 juli met de mooie 
bos bloemen van de kerk. Na een verblijf van 14 
dagen in het ziekenhuis, was ik daar erg blij mee 
en dat doet je goed.  
Hartelijk dank,  
Groetjes Manny Nijma 

 
Vakantietas 

Afgelopen weken zijn vele vrijwilligers van 
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DIANA (Diaconaal Netwerk 

Armoedebestrijding) druk geweest met het 

vullen van honderden vakantietassen. 

Woensdag 21 juli jl. hebben we 57 tassen 

(verspreid over 32 adressen) in het JBC 

uitgedeeld aan kinderen in het dorp Rheden. 

Mede door royale giften van bedrijven en 

instellingen en de goede collecteopbrengsten 

waren de tassen goed gevuld. 

Voor elk kind waren er boekjes en speelgoed, 

afgestemd op leeftijd en geslacht, en 

daarnaast onder meer: 

* Toegangskaart voor Burgers Zoo; 

* Tegoedbon voor speelgoedbank Speelstoet; 

* Toegangskaar voor het Biljoenbad; 

* Gratis een jaar lid van de bibliotheek; 

* Kaart voor een pannenkoek en attractie bij  

   pannenkoekenrestaurant ‘Bij De Kabouter’. 

De diaconie 

 

Onderstaand bericht kwam onlangs bij ons 

binnen: 

Lieve mensen van de Protestante Gemeente uit 
Rheden.  
Op onze rekening zagen wij gisteren dat wij een 
gift hebben ontvangen van uw gemeente. Wij 
zijn daar ontzettend dankbaar voor en kunnen dit 
na deze zware tijden erg goed gebruiken. Heel 
hartelijk bedankt voor deze schenking.  
Met vriendelijke groet,  
René en Yolanda Derksen 

 
Gift Thomassen Mannenkoor 
Door ledengebrek heeft het Thomassen 
Mannenkoor helaas moeten besluiten zichzelf 
op te heffen. In de laatste ledenvergadering is 
er door bestuur en leden besloten om enkele 
donaties te doen aan doelen, waar de leden 
een goed gevoel bij hadden. Er werd gekozen 
voor het Hospice Rozenheuvel in Rozendaal, 
de Dorpskerk en het Dorpshuis Willem de 
Zwijger in Rheden. Vrijdag 22 juli waren 
vertegenwoordigers van deze instanties 
uitgenodigd om aanwezig te zijn in Het 
Dorpshuis in Rheden. 
Er werd er een cheque uitgereikt aan 
vertegenwoordigers van het Hospice 
Rozenheuvel; de donatie zal gebruikt gaan 
worden in het hospice voor muziektherapie. 
De piano van het Thomassen Mannenkoor werd 
overgedragen aan het Dorpshuis, met de wens 
dat er veel gebruik van gemaakt zal gaan 
worden door bezoekers van het Dorpshuis.  

 
Daarna werd er een cheque uitgereikt aan 
Marret Uijl en Els van Hout van de Dorpskerk. 
Voormalig voorzitter Louis Schennink, sprak zijn 
grote dank uit voor de gastvrijheid tijdens de 
concerten, die er door de jaren heen in de 
Dorpskerk zijn gegeven. De cheque zal gebruikt 
worden voor een opknapbeurt van de inventaris 
van de Dorpskerk. Ook de overgebleven cd’s en 
grammofoonplaten werden gedoneerd aan de 
Dorpskerk voor toekomstige verkoop.  
Beide dames spraken uiteraard hun grote dank 
uit aan het Thomassen Mannenkoor voor deze 
royale donaties. 
 
Zomerexpositie in de Dorpskerk 
Vanaf zaterdag 31 juli is er een expositie van 
schilderijen in de Dorpskerk in Rheden. Er is 
werk te zien van Marlies Veldt en José Kip-de 
Stigter. Beide kunstenaressen maken 
realistisch werk.  

 
Marlies schildert onder de naam MaryLee's Art 
en heeft zich gespecialiseerd in het 
portretteren van mensen. Deze zet ze op het 
doek met olieverf. Ook illustreert ze op papier 
met aquarel. 
José heeft het landschap van de Veluwezoom  
vastgelegd met olie en acryl.  
Landschapschilderen en het schilderen van 
dieren (met name honden) zijn haar 
specialisaties.  
De expositie is tot en met zondag 12 
september te bewonderen. De kerk is op 
zaterdagen open vanaf 11:00 uur tot 16:00 uur. 
Marlies en José zullen op zaterdag 7 augustus 
van 11 uur tot 13.30 uur in de kerk aanwezig 
zijn.  
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Meer informatie over hen beiden is te vinden 
op hun websites: 
 www.maryleesart.nl  
en 
www.schilderskip.nl 
 

Weer naar de kerk! 

Er mogen weer bezoekers naar de kerk 

komen, u bent dus allemaal welkom en u hoeft 

zich niet meer van tevoren aan te melden. 

 

Wel zijn wij nog wel verplicht te registreren wie 

de kerkdienst heeft bezocht i.v.m. toch nog een 

eventuele corona uitbraak. 

Daarom vragen we u uw naam aan te vinken 

op de lijsten die u bij binnenkomst in de kerk 

vindt. 

Staat uw naam niet op de lijst? 

Vul dan a.u.b. uw naam in met uw 

telefoonnummer. 

Bedankt voor uw medewerking! 

 

 

 

 

 

 

Denkt u aan de voorgeschreven 

coronamaatregelen als u de kerk bezoekt, voor 

uw eigen gezondheid en die van anderen.  

Het dragen van een mondkapje is niet  

meer verplicht, maar het 1,5 m. afstand 

houden nog wel! 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. 

Kopij aanleveren tot uiterlijk  

donderdag 5 augustus 18.00 uur  

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

 
 

 
 
De zomers  

Klaprozen, korenbloemen, barstenvolle  
goudgele aren streelden mijn gezicht.  
Groengouden vliegen zoemden een gedicht.  
Rood liet het ooft de appelwangen bollen.  

Zomernachtdonker is gesmolten licht.  
Niet bang zijn voor kabouters en voor trollen.  
Ze komen 's nachts het grasveld voor je rollen.  
Alleen een dom kind houdt zijn ogen dicht.  

Zullen wij dit soort zomers nooit meer zien?  
Ging dan het paradijs voorgoed verloren  
omdat wij aan de wereld toebehoren?  
 

Huil niet, huil niet, de hemel zal misschien  
een zolder in een huis zijn zonder zorgen.  
Daar hebben ze die zomers opgeborgen. 

Kees Stip  
uit: Au! de rozen bloeien 
Sonnetten van bedreigd geluk 
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