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   WEEKBERICHT van18 juli 2021 
 

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

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

 

Op zondag 18 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! 

Vijfde zondag na de zomer  

10.00 uur: ds. Tijs Nieuwenhuis, Den Ham 

Organist: Kees van den Haak 

Ambtsdrager: Marret Uijl 

Lector: Henk Lodder 

Zang: Ineke, Henk, Jan v.d. B 

Kindernevendienst: Marije 

Koffiedrinken 

                                              

 Inleiding op deze dienst: 

Paulus een bereisde Roel noemen, is een 

open deur intrappen. Onvoorstelbaar wat deze 

man heeft ondernomen, met de vervoer-

middelen van die tijd. 

Wie verre reizen doet kan veel verhalen. De 

verteller over de vierde reis van Paulus is 

Lucas. Hij is de reisgenoot van de apostel, die 

naar Rome gaat om daar voor de keizer 

getuigenis af te leggen. Tijdens de reis - geen 

rechtstreekse tocht - maar langs de kust van 

het huidige Libanon, Syrië en Turkije, komen 

ze in Myra, de stad die later een roemruchte 

bisschop zal voortbrengen. Daar vinden ze een 

schip dat Italië als bestemming heeft. Dan volgt 

een tocht over de Middellandse Zee die 

rampzalig dreigt te eindigen. Ondanks de 

waarschuwing van Paulus, die grote 

moeilijkheden voorziet als men tijdens de 

winter de tocht voortzet, besluiten de stuurman 

en de kapitein om toch de haven, genaamd 

Goede Havens (Goede Reede) te verlaten en 

de overtocht te wagen. Ze zullen gedacht 

hebben - niet geheel onterecht - dat een 

landrot zich niet moet bemoeien met hun vak. 

Ze gaan niet overstag en slaan de 

waarschuwing van Paulus in de wind. Maar 

dan breekt er een storm los, die hen allen in 

gevaar brengt… 

 

 
 

Liturgie in deze dienst: 

 

Orgelspel 

Gespeeld worden delen uit partita ‘Wer nun 

den lieben Gott lasst walten’ van G. Bohm. 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 

We gaan staan 

 

Aanvangslied: psalm 108: samenzang: 1, 2  

           

Groet en Bemoediging: 

V: De HEER zal met 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 93  

                                    koor: 1 en 2 

                                    samenzang: 3 en 4 

Smeekgebed 

V. :…..Zo roepen wij samen 

G.: HEER ontferm U 

 

Glorialied: 304: koor: 1 

                           samenzang: 2 en 3 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Gebed van de zondag 

1ste Lezing: Handelingen 27: 13-26 
 
Lied: 25a: koor: 1  
                  samenzang: 2 
 
2de lezing: Handelingen 27: 27-44 

 
Lied: 823: samenzang: 1, 3 en 5 
                  koor: 2 en 4                           
                   
Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel  

 

Lied: 869: samenzang: 1, koor: 4                  

                  samenzang: 5  

                   

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Slotlied: 905: : samenzang: 1 
                          koor: 3 
                          samenzang: 4 
 
Zegen met gezongen Amen. 
 

Orgelspel 

Gespeeld wordt het ‘Allegro uit Sonate IV’  van 

C. Ph.  E.  Bach 

 

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

totdat het orgel is uitgespeeld. 

 

Collectes:  

1. AC Siza Rheden 
AC(Activiteiten Centrum) Rheden vormt een 
onderdeel van de Siza organisatie, gehuisvest 
in het Dorpshuis in Rheden. Welkom zijn alle 
mensen met een beperking. Dit kan hersen-
letsel zijn, een lichamelijke of een geestelijke 
beperking.  
Bij de dagbesteding staat zinvol bezig zijn en 
het plezier hebben voorop. Juist in de 
coronatijd was het sociale gebeuren heel 
belangrijk voor de cliënten. Ze misten de 
contacten en de gezamenlijke activiteiten met 
soms grote gevolgen. Dag en nachtritmes 
worden omgedraaid en er is sprake van een 
isolement. Gelukkig versoepelen de 
maatregelen nu en beginnen we langzaam het 
gewone ritme weer op te bouwen. U bent van 
harte welkom om binnen te komen lopen. In 
het winkeltje zijn zelfgemaakte producten te 

koop. maar er wordt ook gewerkt voor 
opdrachten o.a. voor het Rijksmuseum waar 
mooie bekers voor gemaakt worden, die overal 
op de wereld zijn terug te vinden. 
 

2. Kerkhuishouding 

    Kosten Weekberichten 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 18 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 18 juli: ds. Tijs Nieuwenhuis,  
                                                      Den Ham 
* zondag 25 juli: ds. Roel van Oosten,  
                                                     Warnsveld 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 18 juli: ds. Dirk Jan Brans  

 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 

 
* Zondag 18 juli: ds. D.A. Bos, Doetinchem 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 

* Zondag 18 juli: ds. Ina Eldering,    
  Velp 
 
 
 
Bloemengroet 

De bloemen gingen op zondag 11 juli naar 
mevr. Toos v.d. Berg en mevr. Nijman-
Langenkamp. 
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  

mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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Werkgroep Cultuur 

Toen enkele jaren gelden groep X haar 

activiteiten beëindigde vond iedereen het 

natuurlijk jammer dat er geen concerten meer 

zouden worden georganiseerd in de 

Dorpskerk. Om deze goed lopende en 

regionaal bekende activiteit door te zetten 

heeft een klein groepje vanuit het College van 

Kerkrentmeesters de concertserie op de 

zondagmiddag voortgezet. Zo hebben we in de 

afgelopen jaren toch bijna iedere maand een 

concert kunnen organiseren. We merkten 

natuurlijk wel dat het veel werk was en eigenlijk 

te veel voor twee mensen. Er was ook te 

weinig menskracht om daarnaast nog andere 

activiteiten zoals bijvoorbeeld de 

zomeropenstellingen op zaterdag te 

organiseren. Wel lukte het ons om tijdens het 

schaapscheerdersfeest en de Open 

Monumentendag de kerk open te stellen en op 

bescheiden schaal activiteiten aan te bieden.  

Dit alles mede dankzij vele vrijwilligers.  

Vanwege de corona uitbraak moesten we vorig 

jaar maart de concertserie afbreken en was het 

dit jaar tot nu toe ook niet mogelijk om 

concerten aan te bieden. Gelukkig is er nu 

meer mogelijk en zijn we volop bezig met de 

voorbereidingen voor het komende seizoen. 

Zoals het er nu uitziet beginnen we in 

september weer met orgelconcerten op de 

zaterdagavond en met de zondagmiddagserie. 

De meeste koren en muziekgezelschappen 

hebben het afgelopen jaar ook weinig tot niet 

kunnen repeteren, dus is de opstart niet 

gemakkelijk, maar we hebben goede hoop dat 

we voor het komend seizoen een aantrekkelijk 

programma kunnen aanbieden. Begin 

september zullen er naar alle waarschijnlijkheid 

twee concerten in het kader van het Zoom 

Festival gehouden worden in de Dorpskerk.  

Een andere positieve ontwikkeling is, dat we 

intussen zijn uitgegroeid tot een volwaardige 

werkgroep. Vorig jaar hebben Freek Vos en 

Jan Twilhaar zich bij ons aangesloten en 

recent hebben ook Carla en George 

Bergervoet dat gedaan. Bovendien wil Jesse 

Bergervoet ons helpen met de publiciteit. Tot 

nu toe heeft Wilma ter Horst veel van de 

voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. 

Zij onderhield de contacten met de koren, 

orkesten en andere muziekgezelschappen en 

organiseerde grotendeels de bemensing in de 

kerk. Deze taken gaat zij de komende tijd 

overdragen. Wilma blijft wel de financiën van 

de Werkgroep Cultuur behartigen. Daarnaast 

neemt zij het penningmeesterschap van het 

College van Kerkrentmeesters over van 

Wijnand Jakobs.  

Het is ons ook gelukt om de openstellingen op 

zaterdag weer te organiseren. U heeft hier al 

over gelezen, de eerste openstelling is a.s. 

zaterdag en de laatste openstelling is op 12 

september. Tijdens de openstellingen kunnen 

werken bewonderd worden van Jose Kip en 

Marlies Veldt.  

Natuurlijk vinden we het spannend of alles kan 

doorgaan en we niet getroffen worden door 

nieuwe corona uitbraken en lockdowns. Ook 

zijn we heel benieuwd of het publiek weer naar 

concerten wil komen, maar we zijn vol goede 

moed.   

Al met al positieve ontwikkelingen. We zijn ook 

heel blij dat er inmiddels een volwaardige 

werkgroep is ontstaan, zodat we de taken met 

meer mensen kunnen delen en hierdoor ook 

meer armslag hebben.  

Namens de Werkgroep  Cultuur  

Kees van den Haak    

 

Onverwacht een Musical in de Dorpskerk 

Afgelopen dinsdagavond werden we gebeld 

door Jowin Heemskerk van Rhedelijk Cultureel. 

Sinds vorig jaar hebben ze met een grote 

groep enthousiaste zangers, zangeressen en 

muzikanten hard gewerkt aan de musical 

Carmen. De uitvoering stond gepland voor 

14/7, 15/7, 16/7 en 18/7 in Theotorne in 

Dieren. Plotseling een dag voor de geplande 

première werd Rhedelijk Cultureel er mee 

geconfronteerd dat Theotorne niet beschikbaar 

was. Grote paniek natuurlijk en de vraag of 

misschien de Dorpskerk beschikbaar was.  

Na koortsachtig overleg is besloten de kerk 

beschikbaar te stellen. Natuurlijk onder een 

aantal voorwaarden, te weten alles moet 

coronaproof gebeuren en de kerk moet 

zaterdag en zondag weer in de gebruikelijk 

staat zijn teruggebracht, zodat de openstelling 

zaterdag, maar vooral de kerkdienst zondag 

gewoon doorgang kan vinden en niet 

gehinderd wordt door allerlei theaterattributen. 

Natuurlijk was men hier heel blij mee.  

Wat ons betreft, ook dank aan allen die hebben 

meegewerkt om dit op zo korte termijn mogelijk 

te maken, met name Jos, die als koster al het 

nodige heeft bijgedragen.  

Mocht u een van de voorstellingen willen 

bijwonen, kijkt u dan eens op de Website van 

Rhedelijk Cultureel. Waarschijnlijk zijn er nog 

wel kaarten beschikbaar.   

Kees van den Haak 

 



- 4 -  

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.  
Meer informatie over hen beiden is te vinden 
op hun websites: 
 www.maryleesart.nl  
en 
www.schilderskip.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) 

 

 

 

Weekbericht op vakantie 

Vanwege vakantie komt er volgende week 

geen Weekbericht uit. 

Wel wordt de liturgie per e-mail toegestuurd, 

zodat degenen die thuis de kerkdienst volgen 

wel over de liturgie kunnen beschikken. 

 

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! 

 

 

 

Over 2 weken maken we weer een 

Weekbericht. 

Kopij aanleveren tot uiterlijk donderdag 29 juli 

18.00 uur  

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