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   WEEKBERICHT van 22 augustus 2021 
 

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

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

 

Op zondag 22 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! 

Tiende zondag van de zomer  

10.00 uur: ds. Jan Waagmeester, Nijmegen 

Organist: Piet Cnossen 

Ambtsdrager: Johan Meurs 

Lector: Thea de Kreek 

Zang: Thea, Ineke, Freek, ds. Jan W.,  

 

 

Inleiding op deze dienst: 

 

Brood, daar draait het om… 

Marcus componeert drie broodverhalen in het 
centrum van zijn boek, alsof hij het thema tot het 
centrum van het geloof rekent. Ik denk het. 
In Marcus 8 lezen we de tweede versie van het 
gedeelde brood, dat heeft zijn reden. Het verhaal 
is vrijwel identiek aan de eerste versie, die we 
tegenkwamen in hoofdstuk 6. Het verschil in 
details heeft betekenis. 
 
 

 
 
 
 

 

 

Liturgie in deze dienst: 

 

Orgelspel - we worden stil 

Gespeeld wordt Voluntary van W. Boyce. 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 

We gaan staan 

 

Aanvangslied: allen: Psalm 146: 1 en 3 

           

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 

 

Psalm van de zondag: 146: koor 4 

 

Smeekgebed 

V. :…..Zo roepen wij samen 

G.: HEER ontferm U 

 

Glorialied: allen: 248:4 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

1ste Lezing: 2 Koningen 4: 42-44  
 
Lied: psalm 87: koor: 1, allen 2 
 
2de lezing: Marcus 8: 1-21 

 
Lied: ps 87: koor 3, allen: 4 
 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel  

 

Lied: 969: allen 1, 2, 3, 4 

                   

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Slotlied: 413: allen: 1, 2 en 3 
 
Zegen met gezongen Amen. 
 

Orgelspel 

Gespeeld wordt Fuga in f van J.S. Bach. 
 

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

totdat het orgel is uitgespeeld. 

 

Collectes:  

Ingelaste collecte voor slachtoffers Haïti 
Afgelopen week ontving de diaconie het 
volgende bericht van Jurjen de Groot, Directeur 
van Kerk in Actie: 
‘Kerkgangers werden dit weekend opgeschrikt 
toen tijdens de ochtendmis het dak van hun 
kerk plotseling instortte. In het puin wordt nog 
steeds gezocht naar kerkgangers. De bevol-
king van Haïti werd afgelopen weekend 
getroffen door een zware aardbeving. Er zijn 
minstens 1.300 doden en meer dan 5.000 
mensen raakten gewond. De verwoesting is 
enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn 
dakloos. Hun huizen zijn verwoest of 
beschadigd. In grote delen van het land 
hebben mensen geen toegang tot water, 
voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. 
De tropische storm Grace bereikte daarna Haïti 
en heeft de situatie voor de toch al kwetsbare 
mensen verder verslechterd.  
Kerk in Actie biedt noodhulp via het interna-
tionale kerkelijk netwerk ACT Alliance. Samen 
met kerken wereldwijd ondersteunen we lokale 
partners in Haïti bij het geven van noodhulp. Er 
is grote behoefte aan tenten, kleding, voedsel, 
zeep en waterfilters voor schoon drinkwater. 
We doen een dringend beroep op u: Kom in 
actie voor de slachtoffers van de aardbeving in 
Haïti.’ 
De diaconie heeft besloten de geplande 
collecte van zondag 22 augustus te 
verplaatsen naar 5 september en in plaats 
daarvan te collecteren voor de slachtoffers van 
Haïti. 
Bedragen die binnenkomen tot en met vrijdag 
27 augustus onder vermelding van ‘Haïti’ op 
banknummer NL32 RABO 0355 2003 84 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gemeente Rheden, zullen door 
de diaconie worden verdubbeld. 
De diaconie 
 

2. Kerkhuishouding 

    Vorming en Toerusting  

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 22 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. Jan Waagmeester,           
                                                Nijmegen  
 
* zondag 29 aug: ds. Bram Grandia, Doesburg 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 22 aug: Rob van de Wetering 

 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 
 
* Zondag 22 aug: ds. Frans Ort  
                             Dienst van Schrift en Tafel 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 
* Zondag 22 aug: ds. L. den Besten, Zevenaar 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen op zondag 15 
augustus naar de fam. Kreuzen en 
mevr. Mensink. 
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  
 
Dorpskerkcantorij zingt weer! 
Na ruim een jaar van gedwongen ‘zwijgen’ 
mogen we weer zingen! Zo ook de Dorpskerk-
cantorij! 
Vanaf 27 augustus repeteert de cantorij weer 

elke vrijdagavond van 19.00-20.15 uur onder de 
bezielende leiding van dirigent Sjaak Leenders 
in de Dorpskerk. Regelmatig verleent de 
cantorij haar medewerking aan de zondagse 
eredienst.  

mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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Een cantorij onderscheidt zich van andere 
koren door haar liturgische functie: 
een cantorij treedt niet op in een kerkdienst, 
maar neemt deel aan het geheel van de 
liturgie. De cantorij maakt dus deel uit van de 
gemeente en bestaat ook uit gemeenteleden.  
Iedereen die graag zingt en stemvast is, is dan 
ook van harte welkom! Alle stemmen kunnen 
nog wel versterking gebruiken - we zijn echter 
vooral op zoek naar alten, tenoren en bassen - 
maar ook sopranen zijn zeker welkom! 
In de afgelopen maanden werd vaak verzucht 

dat het zingen zo 
werd gemist. Nu 
mag het weer en 
samen zingen, 
zeker ook in 
koorverband, 
geeft energie en 
veel plezier! 

Dus als u belangstelling hebt, kom een keer op 
vrijdagavond vrijblijvend een repetitie bijwonen.  
U bent meer dan welkom! 
Ineke van Huissteden, 026-495 45 79 

 

Op maandag 23 augustus 

hoopt Johanna Bosman - van 

der Wilt 95 jaar te worden. 

Een geweldig hoge leeftijd.  

Zij werd geboren in Soest en 

kwam met haar man en drie kinderen in 

Rheden wonen. Nu is ze al weer bijna 24 jaar 

weduwe en de laatste jaren woont ze in het 

zorgcentrum Rhederhof.  

We feliciteren haar van harte! 

  
 
Feest in huize Overvliet 
Komende zondag 22 augustus hoop ik voor te 
gaan in mijn vorige gemeente in Nijkerk. Daar 

mag ik drie kinderen dopen, 
waaronder mijn eigen 
kleindochter Jiska Christina 
Theodora. Zij werd al op 1 
november geboren, maar 
vanwege corona is de doop 
begin dit jaar uitgesteld. Maar nu 
is komende zondag dus feest in 

ons gezin. We zijn heel blij met de komst van 
Jiska en ook dankbaar dat ze nu gedoopt kan 
worden. Ze mag deel gaan uitmaken van een 
wereldwijde gemeenschap, die zich door 
Christus wil laten inspireren. 
Jan Willem Overvliet 
 
 
 

Van de kerkenraad 
Het nieuwe seizoen staat nu echt vlak voor de 
deur. Alles loopt volgens schema. Als het zo 
doorgaat zal in de komende week, dus al voor 
1 september, op elk adres de Activiteitengids 
worden bezorgd. We mogen er best trots op 
zijn, dat in totaal zo’n dertig mensen de teksten 
voor deze gids hebben aangeleverd en deze 
bijdragen keurig op tijd naar de scriba hebben 
toegezonden of op een andere manier bekend 
hebben gemaakt. De gids is ook dikker dan die 
van het vorige jaar, wat dus ook betekent dat 
er komend seizoen meer te doen is dan in het 
vorige. 
Voor een tiental activiteiten tussen september 
en mei 2022 kunt u zich aanmelden. Dat kan 
heel gemakkelijk via de website van de kerk, 
maar natuurlijk ook via het opgaveformulier, 
dat u op een aantal plaatsen kunt inleveren.  
De eerste avond waarvoor dat geldt is een 
thema-avond die OLIVE heeft georganiseerd 
voor 17 september. OLIVE (voorheen ‘Vorming 
en Toerusting) is trouwens grootleverancier 
wat activiteiten betreft, maar ook Jan Willem is 
merkbaar aanwezig. 
Hoewel corona in het land nog hier en daar de 
kop opsteekt, gaan we ervan uit dat we in het 
komende jaar alle activiteiten volgens planning 
kunnen uitvoeren. Bijna iedereen is inmiddels 
gevaccineerd en wat vrijer in het doen en laten. 
Ook de cantorij heeft besloten om weer te gaan 
zingen, waardoor ook haar medewerking aan 
kerkdiensten weer mogelijk wordt.  
We merken gelukkig ook een stijgende lijn in 
het aantal kerkgangers. Wie weet hebben we 
op 5 september (gezamenlijke dienst met 
Ellecom/De Steeg) en op 19 september 
(Startzondag) voor het eerst na lange tijd weer 
een volle kerk, weliswaar nog met 1,5 meter 
afstand. 
De kerkenraad 
 
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.  
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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. 
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 
 

Open Inloop in Dorpshuis gaat van start 

Het oudste gespreksverslag is gedateerd 20 

juni 2018. Toen spraken vertegenwoordigers 

van Stichting Meldpunt Vrijwillige Thuishulp, 

Radar (voorganger van Incluzio), Het Dorps-

huis en de Diaconie voor het eerst over een 

plan om o.a. ouderen te activeren, zodat ze 

contacten kunnen leggen en zo nodig advies 

kunnen vragen. Het bleek behoorlijk lastiger 

dan aanvankelijk gedacht en corona was 

natuurlijk ook een behoorlijke spelbreker en 

vertragende factor. 

Maar de aanhouders hebben gewonnen: ruim 

drie jaar na het eerste contact opent ‘Open 

Inloop Rheden’ op 2 september haar deuren in 

Het Dorpshuis. U kunt er dagelijks van half 

twee tot vier uur terecht voor een kopje koffie, 

thee of fris, een praatje, een spelletje of iets 

creatiefs. 

Zie ook bijgaande folder, die ook in de kerk en 

in het JBC beschikbaar is. 

De Diaconie 

 

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! 

 

 

 

Een goede week gewenst! 
 

 

 

 

 

 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. 

Kopij aanleveren tot uiterlijk  

donderdag 26 augustus 18.00 uur  

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

http://www.maryleesart.nl/
http://www.schilderskip.nl/
mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

