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   WEEKBERICHT van 4 juli 2021 
 

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

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

 

Op zondag 4 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! 

Derde zondag na de zomer  

10.00 uur: ds. Jan Waagmeester, Nijmegen 

Organist: Piet Cnossen 

Ambtsdrager: Marret Uijl 

Lector: Ineke van Huissteden 

Zang: Happy, Ineke, Chris, Jan W. 

Kindernevendienst: Heleen 

Koffiedrinken 

                                              

 Inleiding op deze dienst: 

 
Je zult mij niet horen zeggen dat het gesprek 

tussen Jezus en Nicodemus makkelijk te lezen 

is, maar ik denk te mogen zeggen dat we te 

maken hebben met een van de echt hoopvolle 

en hoopgevende verhalen uit de Bijbel. 

Inderdaad, verpakt in soms (voor ons gehoor) 

cryptische zinnen, zoals: ‘Wat geboren is uit 

een mens is menselijk, en wat geboren is uit de 

Geest is geestelijk’. Ik denk dus dat die 

zinsnede hoop brengt. 

 

 

Liturgie in deze dienst: 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 

We gaan staan 

 

Aanvangslied: samenzang: Ps 33: 1 

           

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 33: koor: 8  

 

Smeekgebed 

V. :…..Zo roepen wij samen 

G.: HEER ontferm U 

 

Glorialied: 305: samenzang 3 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Gebed voor de opening van de Schriften 

 

1ste Lezing OT: Exodus 3: 1 - 6 
 
Lied: 792: koor: 1 en 2 
 

2de Lezing NT: Johannes 2: 23 – 3: 16 
 
Lied: 792: samenzang 3 en 4 
 
Preek 

 

Orgelspel  

 

Lied: koor: 353: koor 1  

                             samenzang 4 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Slotlied: 652: koor: 1 
                        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. Jeugddorp de Glind 
Jeugddorp De Glind is een dorp van 650 
inwoners bij Barneveld. Honderdtwintig 
uithuisgeplaatste kinderen vinden hier een veilig 
thuis. Het is een gewoon dorp met een kerk, een 
dorpscentrum en veel groen. Bijzonder wordt het 
als je weet dat een op de zes huishoudens 
kinderen opvangt. In de vijfentwintig gezins-
huizen ervaren kinderen het gewone gezins-
leven. Onderdeel zijn van een gewoon gezin 
draagt bij aan hun herstel en ontwikkeling. 
De Glind een dorp met veel kennis en ervaring 
met de opvang van uithuisgeplaatste kinderen 
in gezinshuizen. In en om het dorp zijn veel 
mogelijkheden op het gebied van onderwiijs, 
leerwerkprojecten en vrije tijd. En er wordt 
nauw samengewerkt tussen deze 
leefgebieden. 

Het Jeugddorp richt zich steeds meer op 
voogdijkinderen. Bij deze kinderen is de 
ouderlijke macht door de rechter beëindigd. 
Juist deze kinderen, bij wie de thuisbasis 
helemaal uit beeld is, hebben baat bij de 
opvang in de dorpsgemeenschap. Zoals een 
oud-bewoner zei: Eindelijk was er een plekje 
waar ik er helemaal bij hoorde.” 
 

2. Kerkhuishouding 

    Vorming en Toerusting 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 4 juli. 

 

- 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 4 juli: ds. Jan Waagmeester,     
                                                       Nijmegen 
 
* zondag 11 juli: ds. Deodaat van der Boon,  
                                                      Hummelo 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 4 juli: Openluchtdienst Pinkenberg   

                         samen met PKN Rozendaal. 

ds. Dirk Jan Brans, ds. Frans Ort, 

Rob van de Wetering (geen uitzending) 

 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 

 
* Zondag 4 juli: ds. I. Pijpers, Zutphen 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 

* Zondag 4 juli: ds. J. Kool, Vorden 
 
Bloemengroet 

De bloemen gingen op zondag 27 
juni naar mevr. Inge de Lepper en 
mevr. Gargoski-Daniel 
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) 

 
Van de kerkenraad 
Nu de vergaderingen van het afgelopen 
seizoen voorbij zijn, staat voor veel mensen het 
vakantieseizoen voor de deur. Sommigen zijn 
al weg geweest en anderen hebben plannen 
gemaakt om er een poosje tussenuit te gaan, 
al dan niet naar het buitenland.  

mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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Dat laatste geldt ook voor Jan Willem, die deze 
week met zijn zomerreces is begonnen. Het 
gevolg hiervan is dat we in de hele maand juli 
op zondag een gastpredikant krijgen, allemaal 
predikanten die we in Rheden al vaker gehad 
hebben. 
Zoals vorige week al is meegedeeld heeft de 
PKN de teugels weer wat verder laten vieren. 
We mogen weer zingen en met veel mensen 
naar de kerk, mits we de anderhalve meter in 
acht blijven nemen en elke zondag registreren 
wie er allemaal aanwezig geweest zijn.  
Tot nu toe vroegen wij u om u van te voren aan 
te melden bij Kees van den Haak of Johan 
Meurs. Een wekelijks ritueel dat niet vergeten 
mocht worden en vrij bewerkelijk was. Maar dat 
gaat nu veranderen!  
Ook Kees en Johan zijn de komende weken 
niet constant in Rheden. Besloten is daarom 
dat het aanmelden vooraf niet meer nodig is. 
In plaats daarvan kunt u zich aanmelden bij de 
ingang van de kerk. Daar ligt een alfabetische 
lijst met namen van leden die regelmatig in de 
kerk aanwezig waren/zijn. Een vinkje achter uw 
naam is voldoende of, als uw naam niet op de 
voorgedrukte lijst voorkomt, kunt u uw naam 
aan de lijst toe voegen. Deze eenvoudige 
methode blijven we hanteren zolang het 
registreren van aanwezigen verplicht is. 
Hopelijk gaat ook deze verplichting een keer 
verdwijnen. 
De kerkenraad 
 
Zomeropenstelling Dorpskerk  
De afgelopen paar jaren is het ons niet gelukt 
om de openstelling van de Dorpskerk in de 
zomermaanden te organiseren. Dit jaar willen 
we deze goede traditie in ere herstellen. We 
willen de kerk openstellen van halverwege juli 
tot en met het monumentenweekend. We zijn 
bezig om een of een paar 
exposities te organiseren.  
Maar... we hebben nog wel 
vrijwilligers nodig die een 
keer of een paar keer als 
gastvrouw of gastheer 
willen fungeren. Dit kan zijn 
gedurende een gehele 
openstelling of gedurende een deel ervan dus 
van 11.00 tot 16 uur of van 11.00 tot 13.30 uur 
of van 13.30 uur tot 16.00 uur. Het zou heel fijn 
zijn als een aantal van u dit wel wil doen. Geeft 
u zich op via cvk@dorpskerkrheden.nl of via 
026 4953524 of 06 53391846.  
Het CvK  
 

 

Hulp gevraagd bij het vullen van de 
vakantietassen 

Enige tijd geleden hebben we gecollecteerd 
voor de vakantietas, een tas met extraatjes 
voor kinderen, wonend in de gemeente 
Rheden in gezinnen met een 
minimuminkomen
. 
Er is zeer veel 
materiaal gekocht 
en ter 
beschikking 
gesteld door 
bedrijven en er hebben zich 245 kinderen 
aangemeld, waarvan 52 uit het dorp Rheden. 
Die tassen moeten wel gevuld worden en dat 
gaan we doen op maandag 12, dinsdag 13, 
woensdag 14 en donderdag 15 juli. Maandag 
t/m woensdag van 10.00 tot 16.00 uur en 
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Een en 
ander gebeurt in het rondeel van de Grote Kerk 
in Velp, Kerkstraat 32. 
Ook vanuit Rheden moeten we daarbij een 
handje helpen. Wie zou ons (enige uren) 
kunnen helpen op genoemde data? 
Graag uw reactie naar Jan de Bes, 
jandebes48@gmail.com of 0653 723 589. 
 

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 voor 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 1 juli 18.00 uur  

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