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   WEEKBERICHT van 29 augustus 2021 
 

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

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

 

Op zondag 29 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! 

Elfde zondag van de zomer  

10.00 uur: ds. Bram Grandia, Doesburg 

Organist: Piet Cnossen 

Ambtsdrager: Rients Stielstra 

Lector: Henk Lodder 

Zang: Greet, Ineke, Henk, Rients  

 

 

Inleiding op deze dienst: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brood voor de honden 
In deze dienst zingen we alleen maar liederen 
van Willem Barnard. 
We zien een fragment uit een gesprek met 
Barnard. We horen wat citaten uit zijn werk. 
Alleen de uitleg en de gebeden zijn niet van 
Barnard.  

Ik vind het mooi om deze veelkleurige 
dwarsligger, twijfelaar, Godzoeker, voorganger, 
echtgenoot, vader en grootvader in deze dienst 
centraal te stellen. 
Ds. Bram Grandia 
 

Liturgie in deze dienst: 

 

Orgelspel - we worden stil 

Gespeeld wordt ‘Wer nun den lieben Gott lässt 

walten’ van J.S. Bach. 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 

We gaan staan 

 

Aanvangslied: 655 allen: 1, 3, 5 

                                 koor: 2, 4 

           

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: 87 allen: 1 en 4 

                                            koor: 2 en 3 

 

Smeekgebed 

V. :…..Zo roepen wij samen 

G.: HEER ontferm U 

 

Glorialied: allen: 487 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

1ste Lezing: Jesaja 56: 1-8 

 
Lied: 763 allen: 1, 3, 5 
                 koor: 2, 4 
 
2de lezing: Matteüs 15: 21-39 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Lied: 713: koor:1, allen: 2 
Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel  

 

Lied: Brood voor de honden 

Muzikale intro op een lied van Willem Barnard 

op de wijs van lied 763 

 

Allen: 

1.Het brood wordt aan tafel gebroken, 

de kinderen eten ervan 

en wat er is overgeschoten 

dat wordt voor de honden gedaan. 

 

2.Waar zullen de honden van leven 

Zij hebben zich toevertrouwd 

aan handen die het hun geven, 

een mens die hen onderhoudt. 

 

3. Genade of ongenade, 

de kinderen hebben een recht 

en dat is door schande en schade 

aan anderen toegezegd 

 

4.O Heer, als de honden blaffen 

en huilen naar de maan. 

Geef hun van onze tafel; 

Zo hebt Gij ons gedaan 

                

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Slotlied: 993: allen: 1 t/m 7          

               

Inleiding op de zegen:  uit ‘De mare van God-

bewaar-me’ ( Zoetermeer/Kapellen, 2002) 

WILLEM BARNARD:  

 

TEGEN DE WIND IN ZINGEN, 

tegen het onweer tekeergaan, 

onmogelijke dingen 

beweren en verzinnen 

wat immers niet kan bestaan, 

wat immers niet kan gebeuren, 

tempelgordijnen die scheuren, 

hemel met open deuren, 

vrolijkheid uitentreuren, 

een haast vergeten verhaal, 

dat van de vele planeten 

er één goede aarde zal heten 

en iedereen zal het weten: 

'aarde' is enkelvoud, déze, 

het is waar wij mensen zijn, 

en dat daar die God zal wezen 

van wie wij hartstochtelijk lezen, 

een ja uit nee verrezen, 

een stem uit de woestijn, 

een woord van lang geleden 

dat roept: Ik zal er zijn - 

en als ik er ben, heet ik vrede, 

vrede van mijn en dijn.  

Tegen de wind in zingen, 

tegen de heersende wind, 

dat het verhaal van de eerste dingen 

weer eens te meer begint. 

Zegen met gezongen Amen. 
 

Orgelspel 

Gespeeld wordt Fuga in D van G.F.Händel. 
 

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

totdat het orgel is uitgespeeld. 

 

 

 

 

Collectes:  

Roosevelthuis: 
Het F.D. Roosevelthuis, nu Nieuw Hydepark, is 
van ons allemaal. 46 weken per jaar staan de 
deuren van Nieuw Hydepark in Doorn wijd 
open voor mensen die toe zijn aan een 
welverdiende vakantie. Ze zijn ziek of hebben 
een beperking, waardoor ze er niet zelfstandig 
tussenuit kunnen. Het nieuwe Roosevelt-
paviljoen is, dankzij de steun van vele 
gemeenten, ingericht met de nodige 
aanpassingen en er zijn geschikte rolstoelen 
en fietsen beschikbaar. Vele mantelzorgers en 
hun partners kunnen er onbezorgd genieten. 
Graag wil de Protestantse Kerk de zorg nog 
kleiner maken en goedkopere vakanties bieden 
aan mensen die het bedrag moeilijk op kunnen 
brengen. Want juist in tijden van hectiek en 
grote zorg om een ander mag de grootte van 
de portemonnee niet bepalend zijn voor rust en 
aandacht. We hopen met elkaar voldoende 
geld bijeen te brengen om de vakantiekosten 
per week voor gasten terug te kunnen 
brengen. 
 

2. Kerkhuishouding 

    Kosten erediensten 
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Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 29 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 29 aug: ds. Bram Grandia, Doesburg 
 
* zondag 5 sep: ds. Jan Willem Overvliet 
  gezamenlijke dienst met Ellecom/De Steeg 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 29 aug: ds. Dirk Jan Brans 

 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 

 
* Zondag 29 aug: ds. R. Heins, Zutphen 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 
* Zondag 29 aug: ds. J.Eldering-Schenkel,    
                                                     Vaassen 
 
Bloemengroet 

De bloemen gingen op zondag 15 
augustus naar dhr. G. Müller en ds. 
Jan Waagmeester. 
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  
 
ZOOM! festival 2021! 

ZOOM! is een jaarlijks terugkerend klassiek-

muziekevenement op internationaal topniveau, 

geprogrammeerd door de musici van het 

bekende Ruysdael Kwartet. Zij zijn er trots op 

dat ze opnieuw topmusici uit binnen- en 

buitenland kunnen presenteren in de prachtige 

omgeving van de Veluwezoom en de IJssel.  

 

Van woensdag 1 september tot en met zondag 

5 september geven de musici van het 

Ruysdael Kwartet samen met hun 

(internationale) gasten bijzondere 

kamermuziekconcerten op prachtige locaties in 

Rheden, Rozendaal en Doesburg. 

Het openingsconcert vindt plaats in de 

Dorpskerk op woensdag 1 september met als 

titel Heimwee en Storm. In verband met corona 

is het aantal kaarten beperkt, dus wacht niet te 

lang met bestellen 

Ook is er weer een pannenkoekenconcert en 

zijn er fietsrouteconcerten.  

Kijk voor het hele programma en het bestellen 

van kaarten op www.zoomfestival.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.  
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! 

mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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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 
 
Exposities in Rheden 
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.  
Naast de expositie in de Dorpskerk is er ook 
volop kunst te zien in verschillende etalages 
van de Groenestraat in Rheden.  
Tien lokale kunstenaars presenteren divers 
werk; portretten, landschap, realisme en vrij 
werk, daarnaast zijn er werken van textiel te 
zien. 
Café restaurant ‘Het Wapen van Rheden’ heeft 
een expositie van Leideke Steur met Urban 
Sketching; komische gekleurde schetsen van 
Rheden en omgeving. 
 

 
 
De kunst is tot 14 september te bezichtigen, 
soms ook in de winkels  zelf. 
Deelnemende winkeliers: 
Schoenmakerij Rob Neijenhuis, Werk aan de 
Winkel, Fietsservice Rheden, Coöp, IJsclusief, 
Nailcenter Rheden, Bloembinderij Petite Fleur, 
Het Wapen van Rheden, Beekman Cars and 
Bikes, Elderman, De Heeren van Rheden en 
AMI Kappers. 
 

 

Open Inloop in Dorpshuis gaat van start 

Op 2 september 

opent ‘Open Inloop’ 

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. 

 

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! 

 

Gebed  
Wij wonen op aarde 
én, naar wij vertrouwen, 
ook onder de hoede van de hemel. 
Maar zo snel maakt tegenwind ons moedeloos, 
een stuurloos schip zonder haven, zonder doel. 
En hoe donker kan de nacht lijken, 
waarin wij aan onszelf zijn overgelaten 
en de hemel gesloten is. 
Laat het ons niet ontbreken  
aan de nabijheid van uw Zoon 
die ons met goede moed is voorgegaan, 
zich niet door angst liet leiden,  
maar door louter liefde. 
Sytze de Vries 

 

 

Een goede week gewenst! 
 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. 

Kopij aanleveren tot uiterlijk  

donderdag 2 september 18.00 uur  

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

mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

