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   WEEKBERICHT van 8 augustus 2021 
 

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

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

 

Op zondag 8 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! 

Achtste zondag van de zomer  

10.00 uur: ds. Chienus Schokker, Gorssel 

Organist: Kees van den Haak 

Ambtsdrager: Marret uijl 

Lector: Els van Hout 

Zang: Els, Lieke, Harm , Kees v. Oosterom 

 

Daar ds. Schokker met emeritaat gaat is dit de 

laatste keer dat hij voorgaat in Rheden. 

 

Inleiding op deze dienst: 

Deze zondag lezen we, het wonderlijke verhaal 
over de genezing van een man ‘die doof is en 

haast niet spreken kon’.  
Marcus is de enige 
evangelist, die dit verhaal 
vertelt en nog bijzonder 
gedetailleerd ook. In de 
volksmond wordt er vaak 
over ‘de genezing van een 
doofstomme’ gesproken, 
hetgeen ook als aanhef 
boven het verhaal in de 
vorige bijbelvertaling van 

het NBG staat.  
Maar, die duiding is te kort door de bocht… 
 

Liturgie in deze dienst: 

 

Orgelspel - we worden stil 

Gespeeld worden 2 koralen van  

                    Johan Nicolaus Hanff (1665-1712) 

                    - Helf mir Gotts Gute preisen 
                    - War Gott nicht mi tuns dieze Zeit 
 

 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 

We gaan staan 

 

Aanvangslied: samenzang:  

                          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 

 

Lied: 364: koor 4 en 3 

                  samenzang: 6 

 

Smeekgebed 

V. :…..Zo roepen wij samen 

G.: HEER ontferm U 

 

Glorialied: 704: samenzang: 1 

                           koor 2 

                           samenzang 3 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

1ste Lezing: OT: Jesaja 35: 1-10 
 
Lied: 608: koor: 1 en 2 
                  samenzang: 3 
 
2de lezing: NT: Marcus 7: 31-37 

 
Lied: 534: koor 1 en 2 
                  samenzang: 3 en 4 
                
Preek 

 

Orgelspel  

 

Lied: Psalm 65: koor: 5 

                            samenzang: 6 
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Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Slotlied: 978: samenzang: 1 en 4 
 
Zegen met gezongen Amen. 
 

Orgelspel 

Gespeeld wordt Canzona in C 
                 van Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

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

totdat het orgel is uitgespeeld. 

 

Collectes:  

1. Stg. De Instap, Arnhem 
De Stichting De Instap is een oecumenische 
stichting die zich beroept op het woord van God 
en de Bijbelse opdracht tot het bezoeken van 
gevangenen. Oplopen met iemand die je (even) 
nodig heeft en die bij De Instap een tijdelijke 
ankerplaats vindt. Dit diaconaat wordt samen 
verricht met kerkvrijwilligers en taakspecialisten 
van de Instap. 
 

2. Kerkhuishouding 

    Jeugdwerk eigen gemeente 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 8 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 8 aug: ds. Chienus Schokker, Gorssel 
 
* zondag 15 aug: ds. Jan Willem Overvliet 
 
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 8 aug: ds. Dick Juijn, Delden 

 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 

 
* Zondag 8 aug: ds. P.D. Wolthaus, Zutphen 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 
* Zondag 8 aug: ds. Jan ter Avest, Rheden 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen op zondag 1 
augustus naar de fam. Hiddink en 
mevr. Beumer-Schimmel. 
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  
 

 
Afgelopen zondag werd ik blij verrast met de 
mooie bloemen uit de kerk! Wat een fijn 
gebaar. Heel hartelijk dank! 
Corrie Beumer-Schimmel 
 

 
Open Inloop in Dorpshuis gaat van start 
Welkom in de huiskamer van Dorpshuis 
Rheden!                                                                                                  
Vanaf donderdag 2 september gaat in 
Dorpshuis Rheden de Open Inloop van start.                                                
Op alle doordeweekse middagen, van 13.30 tot 
16.00 uur, is iedereen welkom.                        
Loop gerust binnen voor een praatje, een kopje 
koffie, een spelletje of om iets te lezen aan de 
huiskamertafel.                                                                                                                                                                  

 
Heeft u behoefte om er even uit te zijn, andere 
mensen te ontmoeten en nieuwe contacten op 
te doen, dan is dit een mooie gelegenheid.                                                                                                                            
Op dinsdag, woensdag en vrijdag is tegelijker-
tijd het informatiepunt van welzijnsorganisatie 
Incluzio geopend.                                                                                                                           
Bezoekt u dit informatiepunt dan bent u 
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eveneens welkom voor een kopje koffie bij de 
Open Inloop. Kom op 2 september alvast een 
kijkje nemen in Dorpshuis Rheden!                                                               
Het adres is: Meester B. van Leeuwenplein 3, 
tel. (026) 744 00 80. Voor meer informatie kunt 
u via email contact opnemen met Maria Hugen, 
a.rijnten@kpnmail.nl 
 
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. 
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 
 

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! 

 

 

 

 

Zomernacht  
Doe nu die gedachten dicht van je. 
Denk nu eens liever niet na over morgen. 
Kijk niet steeds weer die bosrand van gisteren 
na, bramenplukker die je bent zoals vroeger 
maar nu. Maak even geen onderscheid tussen 
een wie en hoezo en de kans op anders. 
  
Doe in je hoofd uit de lamp, hoor wat er is, 
ademt en ritselt, kwaakt in de kikkers. 
Leef met je lichaam van nachtwind de koelte. 
Geeuw je een gat in het hart en proef het 
zo rood al sap van bramen. Wees langzaam 
door vogels gezongen het wordende licht. 
 
C.O. Jellema  
 

 

Een goede week gewenst! 
 

 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. 

Kopij aanleveren tot uiterlijk  

donderdag 12 augustus 18.00 uur  

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