
- 1 -  

    

   WEEKBERICHT van11 juli 2021 
 

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

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

 

Op zondag 11 juli 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! 

Vierde zondag na de zomer  

10.00 uur: ds. Deodaat van der Boon,  

                                                        Hummelo 

Organist: Piet Cnossen 

Ambtsdrager: Jan de Bes 

Lector: Thea de Kreek 

Zang: Thea, Ineke, ds. Deodaat, Freek 

                                              

 Inleiding op deze dienst: 

Zomer 2021. We kunnen weer naar de kerk 

gaan en zijn niet meer ‘gemuilkorfd’.  

We kunnen weer zingen en hardop met elkaar 

b.v. het ‘Onze Vader’ bidden. Hoeveel mensen 

hebben dat niet enorm gemist.  

Een voor de kerken spannende vraag: gaat de 

kerkgang weer wennen? Wordt dat weer 

‘normaal’? Komt het-naar-de-kerk-gaan weer in 

ons systeem? Niet meer achter tablet, 

computer, via de t.v. of met de telefoon in de 

hand ‘even’ de kerkdienst bekijken en kunnen 

‘weg-zappen’ als het je niet bevalt?  

Worden we weer blij van ‘met elkaar 

koffiedrinken, elkaar even ontmoeten, een 

afspraakje maken voor de komende week? 

Vanmorgen op de vierde Zondag van de 

Zomer een heel bekend bijbelverhaal, ons 

doorgegeven door Lukas. Een verhaal dat 

bekend staat als het verhaal van de 

‘Barmhartige Samaritaan’. Een prachtige 

klassieker, waarin veel geheimen schuilgaan, 

waarvan het de moeite waard is om die te  

(her)ontdekken.  

 

 

Bovenstaande  afbeelding is naar de hand van          

Rembrandt van Rijn – auteur anoniem 

Liturgie in deze dienst: 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 

We gaan staan 

 

Aanvangslied: 216: samenzang: 1, koor 2,   

                                  samenzang 3 

           

Groet en Bemoediging: 

V: De HEER zal bij u zijn 

G: OOK MET U ZIJ DE HEER  

V: Onze hulp is in de naam van de HEER 

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 

Lied: Psalm van de zondag: Psalm 84:  

                                                koor: 1 en 2, 

                                                samenzang 3 

 

Smeekgebed 

V. :…..Zo roepen wij samen 

G.: HEER ontferm U 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Glorialied: 705: samenzang 1 en 3 

 

Gebed voor de opening van de Schriften 

 

1ste Lezing: Lukas 10: 25-37 
 
Lied: 534: koor: 1 en 3 
 
Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel  

 

Lied: 316: koor 1  

                  samenzang 4 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Slotlied: 418: samenzang: 1 
                        koor: 2 
                        samenzang: 3 en 4 
 
Zegen met gezongen Amen. 
 

Orgelspel 

 

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

totdat het orgel is uitgespeeld. 

 

Collectes:  

1. Hospice Rozendaal 
Hospice Rozenheuvel van het Leger des Heils is 
voor zeer ernstig zieke mensen, die zich in de 
laatste weken of maanden van hun leven 
bevinden en voor wie thuis (blijven) wonen geen 
optie meer is. Bij Hospice Rozenheuvel krijgen 
zij deskundige zorg in een veilige omgeving 
(palliatieve zorg). Een team van zorgverleners 
staat 24 uur per dag klaar voor de gasten. 
Samen met de gast en zijn of haar naasten 
wordt gekeken hoe deze laatste weken/maanden 
zo prettig mogelijk ingevuld kunnen worden. 
 

2. Kerkhuishouding 

    Kosten Kindernevendiensten 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 11 juli. 

 

- 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 11 juli: ds. Deodaat van der Boon,  
                                                      Hummelo 
* zondag 18 juli: ds.Tijs Nieuwenhuis,  
                                                      Den Ham 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 11 juli: Rob van de Wetering  

 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 
 
* Zondag 11 juli: ds. Frans Ort (HA) 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 

* Zondag 11 juli: ds. A.J. de Hoop, Warnsveld 
 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen op zondag 4 juli 
naar mevr. Woning-Beekhuizen en 
de fam. Van Bokhoven. 
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  
 
 

Vakantie predikant 

Ds. Jan Willem Overvliet heeft vakantie van  

27 juni t/m 25 juli. De collega’s Bert Bomer en 

Bram Grandia nemen eventueel waar.  

In voor-komende gevallen kunt u contact 

opnemen met Johan Meurs (495 43 20) of 

Rients Stielstra (495 49 58) 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:d.frederiks@hetnet.nl


- 3 -  

Van de kerkenraad 
Deze weken is het rustig rondom het kerkelijk 
erf. Natuurlijk gaan de kerkdiensten gewoon 
door en voeren we geleidelijk de recente 
versoepelingen door. Het vooraf reserveren is 
afgeschaft en het ter plaatse intekenen op de 
aanwezige presentielijst werkt prima.  
De gastpredikanten schikken zich ook 
gemakkelijk in het beleid van de kerkenraad 
om in de komende weken steeds meer liederen 
gezamenlijk te zingen. Het is goed dat het 
koortje een enkel nieuw, onbekend lied een 
paar keer voor zingt. Het kerkbezoek neemt 
gestaag toe en de laatste weken zien we 
steeds meer ‘bekende” gezichten. Fijn om te 
merken dat u het weer aandurft en dat het 
bijwonen van de kerkdiensten voor steeds 
meer mensen weer ‘vertrouwd’ en veilig 
aanvoelt. Daarnaast zijn er trouwens nog 
aardig wat trouwe kerkgangers die het nog niet 
aandurven om te komen. Wij hopen dat we ook 
die leden weer spoedig welkom mogen heten.  
Volgende week zaterdag 17 juli beginnen we 
met de zomeropenstelling op zaterdag. Een 
flinke groep vrijwilligers heeft zich aangemeld 
om een keer een hele of halve 
zaterdag gastvrouw/gastheer te 
zijn, waardoor deze 
openstellingen mogelijk zijn. 
Jose Kip en Marlies Veldt zullen 
gedurende de hele periode die 
loopt tot en met het 
monumentenweekend op 11 en 
12 september schilderijen en 
grafisch werk exposeren. Dat op zich is al een 
goede reden om een keer te komen kijken op 
zaterdag.   
Tenslotte wensen we iedereen die op vakantie 
gaat of is een goede vakantie en een veilige 
thuiskomst.  
De kerkenraad 
 
Puzzel Ontmoeting 
Beste puzzelaars, 
Helaas is er een omschrijving weggevallen bij de 
puzzel in het zomernummer van de Ontmoeting. 
De laatste drie omschrijvingen moeten zijn: 

15 oud Egyptisch schriftteken 
16 egaal 
17 Afrikaans zoogdier 

Excuses! 

Ik wens jullie allemaal een mooie zomer toe!  
Groetjes van Marret 
 
 

 

 

 

Zegen voor onderweg 

Dat de zon je pad mag verlichten. 
Dat vergezichten je blik mogen verruimen. 
Dat je horizon vergroot wordt 
door de ontmoeting met anderen. 
 
Dat je je zorgen achterlaat. 
Dat je de wind in de rug mag hebben. 
Dat de kracht van de Eeuwige 
met je meegaat op je weg. 
 
Dat je mag vinden wat je zoekt. 
Dat je deelt wat je hoopt. 
Dat het geluk je pad zal kruisen 
en dat je het ziet en oppakt. 
 
Greet Brokerhof-van der Waa 
 

 

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 15 juli 18.00 uur  

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