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   WEEKBERICHT van 15 augustus 2021 
 

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

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

 

Op zondag 15 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! 

Negende zondag van de zomer  

10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet 

Organist: Kees van den Haak 

Ambtsdrager: Jan de Bes 

Lector: Ineke van Huissteden 

Zang: Janet, Ineke, Willem, Jan v. d. B. 

Koffiedrinken na afloop van de dienst. 

 
Inleiding op deze dienst:  
Op deze zondag lezen we in het Evangelie van 

Marcus dat het niet goed is om kinderen hun 

brood af te pakken en het aan de honden te 

voeren. Waar bij ons de hond gezien wordt als 

een trouwe viervoeter, was dat in de tijd van 

Jezus niet zo. Als je iemand voor hond 

uitmaakte was dat een scheldwoord. Een hond 

was iemand die er niet bij hoorde. Iemand waar 

je op neerkeek. Maar niet elke hond laat zich 

wegsturen. 

 

Liturgie van deze dienst: 

 
Orgelspel: Christ unser Herrr zum Jordan kam 

                  D Buxtehude   

Binnenkomst kerkenraad  

Welkom en mededelingen 

De kaarsen worden ontstoken 

Drempelgebed 

 

Zingen aanvangslied (we staan)   

Lied 280: 1 allen, 2 koor, 3 allen, 4 koor, 5 allen 

“De vreugde voert ons naar dit huis” 

 

Stil gebed  

 

 
Groet: 
v.: De Heer zij met u 
g.:  OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
Voorbereidingsgebed: 
v.   Onze hulp is in de Naam van de Heer  
g.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
v.:  O God, keer U naar ons toe 
g.:  EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART  
      EN ZIEL 
v:   Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
g.:  EN GEEF ONS UW HEIL.  
v.:  O Heer! – hoor ons gebed 
g.: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN.  
            AMEN.  

(gemeente gaat zitten) 

 

Gebed om ontferming 
De gebedsintenties worden afgesloten met: 
Voorganger: Zo bidden wij de Heer:  
Allen: HEER ONTFERM U OVER ONS 
 
Zingen:  Glorialied 304  Zing van de Vader:  

1 koor, 2 koor, 3 gemeente 

 
DIENST VAN HET WOORD  
Schriftlezing: Psalm 34: 1 - 11 

Zingen: Psalm 146: allen 1 en 3 “Zing mijn ziel” 

Schriftlezing: Marcus 7: 24 – 30 

Zingen Taizé-lied 103e “Bless the Lord my soul” 

(2 x koor, 2 x gemeente)  

 

Verkondiging  

 

Orgelspel 

Zingen: Lied 975:  allen 1, 2 en 3 “Jezus roept 

hier mensen samen” 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN  

Gebeden afgesloten met het Onze Vader 

  
Zingen slotlied (staande): Lied 416: 1, 4 “Ga 

met God en Hij zal met je zijn” 

Zegen, beantwoord door de gemeente met het 

gezongen AMEN  

Orgelspel : Canzona, (ged.)  D.  Buxtehude  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Ook i.v.m. de uitzending blijven we zitten 

totdat het orgel is uitgespeeld. 

 

Collectes:  

1. ZWO-project Opvang van straatmeisjes in 
Accra, Ghana 

Ghana is een West-Afrikaans 
land dat zich goed ontwikkelt, 
maar de verschillen tussen 
noord en zuid zijn nog groot. In 
de dorpen in het droge 
noorden is het bestaan hard, is 
het onderwijs niet altijd goed 

en hebben jongeren weinig kans op werk. Veel 
jongeren trekken naar de hoofdstad Accra, 
waar 25.000 kinderen op straat werken en 
leven. 

In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen 
ieder jaar veertig meisjes terecht vanaf 14 jaar. 
Een enthousiast en deskundig team van 
docenten en sociaal werkers begeleiden de 
meisjes intensief. De meisjes slapen ook in het 
centrum, dat een oase van rust is in de drukte 
van de sloppenwijk. Ze leren in tien maanden tijd 
kleding naaien, make-up, sieraden maken of het 
kappersvak. Ze worden een hechte groep, die 
elkaar ook na de opleiding tot steun is. 

2. Kerkhuishouding 

Kosten Kindernevendiensten 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 15 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 22 aug: ds. J. Waagmeester,  
                                                     Nijmegen 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
* Zondag 15 aug: ds. Rob de Bes 

 

Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 
* Zondag 15 aug: ds. Deodaat v.d. Boon,  
                                                       Hummelo 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
* Zondag 15 aug: mevr. Wil Hagedoorn,                                     
                                                            Rheden 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen op 
zondag 8 augustus naar de 
fam Kranenburg en naar ds. 
Schokker 
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  
 
Uit de kerkenraad 

We zitten nog midden in de vakantieperiode en 

het vergaderseizoen is nog niet begonnen 

maar deze week is het moderamen al wel weer 

een keer bij elkaar geweest. Het nieuwe 

seizoen staat voor de deur en vraag onze 

aandacht. De afgelopen tijd is druk gewerkt 

aan het activiteitenprogramma voor het 

komend seizoen. Het belooft weer als vanouds 

een seizoen te worden vol doordeweekse 

activiteiten, bekende maar ook nieuwe 

activiteiten. De scriba is druk bezig met het 

samenstellen van het nieuwe “blauwe boekje”. 

Het streven is dat deze voor 1 september bij 

alle leden van onze kerk bezorgd wordt. Voor 

de verspreiding zullen wij weer een beroep 

doen op vrijwilligers. Mocht u ook wel een 

aantal “blauwe boekjes” willen rondbrengen, 

neemt u dan even contact op met Rients 

Stielstra 026 4954958 of Johan Meurs 026 

4954320. Vele handen maken licht werk.   

Op 5 september hebben we in plaats van de 

traditionele viering in de tuin van kasteel 

Middachten een gezamenlijke viering met de 

Protestantse gemeente Ellecom De Steeg en 

op 19 september is de startzondag. Beide 

vieringen vragen onze aandacht en met de 

voorbereidingen gaan wij komende week een 

begin maken.  

Zo komt alles langzaam weer op gang en 

hopen we er weer een mooi seizoen van te 

maken, als het even kan niet verstoord door 

corona.  

De kerkenraad 

 

 

mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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Zomerexpositie in de Dorpskerk 
Alle zaterdagen t/m 12 september is de kerk 
open en is er een expositie van schilderijen in 
de Dorpskerk. 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. Landschap-
schilderen en het schilderen van dieren (met 
name honden) zijn haar specialisaties.  
De kerk is op zaterdagen open vanaf 11:00 uur 
tot 16:00 uur. 
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! 

 

Wijziging penningmeesterschap CvK.  

De taak van penningmeester is over het 

algemeen niet erg populair. De meeste 

mensen vinden dat maar niks of te lastig. 

Daarom waren we al blij dat Wijnand Jakobs dit 

na zijn aftreden als ouderling-kerkrentmeester 

nog een aantal jaren heeft willen doen. Maar 

aan alles komt een eind en met alle andere 

verplichtingen werd het hem echt teveel. Tot 

onze grote vreugde deelde Wilma ter Horst ons 

een paar maanden geleden mee dat zij deze 

taak wel op zich wil nemen. Daarmee neemt zij 

een grote zorg voor ons weg. Intussen heeft de 

overdracht al grotendeels plaatsgevonden.  Wij 

zijn heel blij dat Wilma deze taak op zich wil 

nemen. Aan diegenen die wel eens een 

rekening of declaratie naar het College van 

Kerkrentmeesters sturen vragen wij dit zoveel 

mogelijk via mail te doen naar 

cvk@dorpskerkrheden.nl. Het postadres blijft 

ongewijzigd.  

Natuurlijk willen we Wijnand ook heel hartelijk 

bedanken voor het vele werk dat hij de afge-

lopen jaren heeft verzet. Wijnand bedankt !! 

 

 

Namens het CvK    

Kees van den Haak  

 

 
 

 

Zoom Kamermuziekfestival komt er aan 
Elk jaar wordt in onze regio het Zoom 

kamermuziekfestival georganiseerd. Inmiddels 

een begrip voor muziekliefhebbers. Dit jaar is 

het festival van 1 tot en met 5 september. In 

die periode worden op verschillende locaties in 

de gemeente Rheden en in Doesburg allerlei 

concerten georganiseerd. Dat maakt het 

festival ook zo aantrekkelijk. U kunt niet alleen 

genieten van mooie muziek, deze wordt ook 

nog eens uitgevoerd op diverse bijzonder 

locaties in onze gemeenten. Naast de 

concerten is er op zaterdag 4 september een 

wandelconcert in Doesburg en op zondag 5 

september zijn de fietsrouteconcerten. U kunt 

dan een fietsroute kiezen en langs deze route 

worden op verschillende locaties korte 

concerten gegeven.   

Het openingsconcert wordt gehouden in Onze 

Dorpskerk en deze is tevens opgenomen in 

twee van de vier fietsroutes.  

Voor meer informatie: zie de website :  

https://www.zoomfestival.nl/programma/ 

 

 

http://www.maryleesart.nl/
http://www.schilderskip.nl/
mailto:cvk@dorpskerkrheden.nl
https://www.zoomfestival.nl/programma/

