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   WEEKBERICHT van 12 september 2021 
 

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

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

 

Op zondag 12 september wordt de dienst 
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! 

Dertiende zondag van de zomer 

10.00 uur: Ds. Peter van den Berg, Malden 

 Organist: Piet Cnossen 

 Ambtsdrager: Jan de Bes 

 Lector: Henk Otter 

 Zang: Happy, Ineke, Willem, Kees 

 Koffiedrinken 

 

Inleiding op deze dienst: 

Botte hersens 

 
In de dienst van 12 september lezen we (voor de 
hoeveelste keer?) Marcus 8: 1-21.  
Het tweede verhaal van het delen van de broden 
en de vissen. Waarom twee keer in één 
evangelie hetzelfde verhaal, maar anders 
verteld.  
Heeft dat met Gods machteloosheid te maken of 
met onze botte hersens? Wat dringt niet tot ons 
door?  
We staan stil bij onze machteloosheid en bij die 
van Jezus. 
 

 

 

 

Liturgie in deze dienst: 
 

Orgelspel - we worden stil 

Gespeeld wordt Preludium in F van 

J.P.Sweelinck (1562-1621) i.v.m. het feit dat hij 

400 jaren geleden overleed. (Sweelinckjaar!) 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 

We gaan staan 

 

Aanvangslied: 215: koor: 1,  

                                  allen: 2 en 4  

 

Groet en Bemoediging: 

V: "De Heer zal bij 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: Ps. 146: allen 1, 3 

 

Smeekgebed:  

………… 

Zo bidden wij samen: lied 299d 

1 koor, 2 allen 

Heer, ontferm U over ons, 
1 koor, 2 allen 
Christus, ontferm U over ons, 
1 koor, 2 allen  
Heer, ontferm U over ons. 
 
Glorialied: 973: koor: 1, allen: 2, 3 en 4 
 
Gebed van de zondag 
 
Inleiding: ‘Botte hersens’ 
 
Lezing: Marcus 8: 1-21 

 
Lied: 839: koor: 1, 2, 3 en 4 
                  allen: refrein bij couplet 2, 3 en 4 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Overweging 

 

Orgelspel  

 

Lied: 1005: allen 1, 2 en 3 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Bij de voorbeden, zingen wij na elke bede 

…………………………….. 

 V.: Zo bidden wij samen: Lied 367e 

‘Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons’.   

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Slotlied: 1014: allen: 1 t/m 5 

 
Zegen met gezongen Amen. 
 

Orgelspel 

Gespeeld wordt ‘Wohl mir dass ich Jesum 

habe’ van J.S. Bach. 

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

totdat het orgel is uitgespeeld. 

 

Collectes:  

1. Diaconie: Stichting Leergeld 

 
 
 
 
 
 
 
Stichting Leergeld Arnhem Renkum Rheden 
geeft hulp aan kinderen in armoedesituaties. In 
eerste instantie wordt ingezet op rechtstreekse 
hulp aan individuele kinderen, zodat deze mee 
kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. Die hulp beslaat een scala van 
middelen, waarbij ook samenwerking of 
doorverwijzing naar andere instanties of 
organisaties mogelijk is.‘Mee kunnen doen’ 
draagt bij aan de ontwikkeling van het kind, geeft 
een gevoel van eigenwaarde en kan mogelijke 
sociale uitsluiting voorkomen. 
Daarnaast zet Leergeld zich in voor het 
verbeteren van de situatie van kinderen in 
armoedesituaties, door invloed uit te oefenen op 
de landelijke en regionale voorzieningen en wet- 
en regelgeving waardoor er voor deze groep 
kinderen meer mogelijkheden ontstaan zich te 
ontwikkelen. 
 

2. Kerkhuishouding 

    Vorming en Toerusting 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 12 

september. 

 

- 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 12 sep: ds. Peter van den Berg,  
                            Malden 
* zondag 19 sep: ds. Jan Willem Overvliet 
                            Startdienst 
   
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 12 sep: ds. Dirk Jan Brans en Rob  

                                           van den Wetering 

 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 
 
* Zondag 12 sep: ds. Frans Ort 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 

* Zondag 12 sep: mevr. Wil Hagedoorn, Rheden  
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen op zondag 5 september 
naar en mevr. Marleen Grotenbreg en dhr. De 
Kwaasteniet. 
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  
 

Ons bereikte het bericht dat op 5 september is 
overleden Mien Muller uit De Steeg. Zij was 
geen lid van onze gemeente, maar speelde 
regelmatig orgel tijdens de diensten in 
Rhederhof en heeft de cantorij enige tijd geleid 
toen deze zonder dirigent zat. Zij is 92 jaar 
geworden. De laatste maanden woonde zij in 
een verzorgingshuis in Almere. 
 

mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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Maandag 6 september was 
Mevr. Gargorski jarig en 
werd ze 92 jaar. Ze heeft het 
in kleine kring gevierd. 
Mevr. Hilverink-Jebbink 
wordt komende maandag 13 

september 93 jaar. 
We feliciteren beiden van harte met hun 
verjaardag! 

 

Opnieuw is er feest in ons gezin. 
Onze jongste kleinzoon Jonas 
Willem Hendrik werd op 30 
november geboren en mag zondag 
gedoopt worden in de kerk van 

Bunnik. De eigen predikant is onlangs 
vertrokken naar een nieuwe gemeente en zo 
past het goed, dat mijn vrouw Nienke voorgaat 
in deze dienst. Het is fijn om je eigen 
kleinkinderen te mogen dopen. 

 
Thema-avond: 
Ubuntu, ik ben omdat WIJ zijn 
Je bent niets in relatie tot een ander. In je 
eentje ben je nergens, of beter: je bent mens, 
dankzij anderen. Dat is de essentie van de 
Ubuntu-filosofie. Deze levensvisie vindt zijn 
oorsprong in Zuidelijk Afrika. Mensen zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, iets dat 
we hier in het Westen nog weleens vergeten.  
Laat je door deze filosofie inspireren en raken 
op de thema-avond die Groep OLIVE op 
vrijdag 17 september organiseert. Dan komt 
Frank Rekers naar de Dorpskerk om te 
vertellen over Ubuntu. Je ontvangt nieuwe 
inzichten op gebied van levensleer gebaseerd 

op de Ubuntu-filosofe. De lezing 
gaat over o.a. medemenselijk-
heid, over verzoening en hoe je 
dit toepast, wat is nu ‘echt’ 
respect, over dankbaarheid, over 
verbinding en over de kracht van 
luisteren en de dialoog.  

Juist in tijden van verandering, van menings-
verschillen, andere achtergronden en 
conflicterende opvattingen zorgen anderen 
ervoor dat we ons kunnen vormen. 
De Ubuntu-wijsheid geeft nieuwe inzichten 
rondom dankbaarheid en we kunnen hier heel 
veel van leren!  
Ubuntu is een van origine (Zuidelijk) Afrikaanse 
existentiële wijsheid, waarvan onze wereld van 
nu, veel kan leren. Het diepgewortelde 
mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met 
elkaar zijn verbonden. De Ubuntu-geest 'ik ben, 
omdat wij zijn' (in plaats van onze westerse 
Descartes-overtuiging: 'ik denk dus ik besta'), 

kunnen wij vertalen hoe we meer verbinding 
met elkaar kunnen aangaan in onze 
samenleving.   
Tijdens de lezing zal Frank ingaan op dit 
gedachtegoed en dit stoelen met voorbeelden 
van Nelson Mandela en voorbeelden uit zijn 
persoonlijke leven hoe hij dit toepast. 
Wil je er ook bij zijn? Meld je aan via 
www.dorpskerkrheden.nl. Je kunt ook José 
bellen, zij is na 19.00 uur bereikbaar op 
telefoonnummer (06) 39 35 83 06. 
Groep OLIVE 
Plaats: Dorpskerk Rheden 
Datum: vrijdag 17 september 
Tijd: 20.30 uur, deuren open vanaf 20.15 uur 
 

Orgelconcerten Dorpskerk 
Rheden 
Zie bijlage 
 

 
Ouderencontactmiddag 
Op donderdagmiddag 16 september 
organiseren we weer een gezellige middag, de 

eerste van het nieuwe seizoen. We 
beginnen met koffie en iets lekkers 
en daarna doen we leuke spellen 
met elkaar gevolgd door een 
pannenkoekenmaaltijd!  
U bent allemaal van harte 
uitgenodigd!  

Het begint om 14.00 uur in het JBC. 
Wilt u gehaald en thuisgebracht worden, belt u 
dan even naar Janet 026 4953524 
Tot donderdag,  
Janet, Else en Annet.  
 

SOOS 35+ 

Twee weken geleden hebben de barkeepers 

van de SOOS weer met elkaar gesproken hoe 

en wanneer we de SOOS weer kunnen 

openen. Door corona is de SOOS al 18 

maanden gesloten en hoewel er velen in onze 

leeftijdsgroep zijn gevaccineerd, zien we 

dagelijks nog besmettingen. 

We hebben besloten dat we de richtlijnen van 

de overheid en de PKN adviezen zullen volgen, 

waarvan we half september een nieuwe update 

verwachten.  

Daarna zullen we u via Ontmoeting en de 

Weekberichten nader informeren omtrent het 

opengaan van de SOOS.  

Wel hebben we gemeend om een 

middag/avond in de buitenlucht te kunnen 

organiseren. 

  

http://www.dorpskerkrheden.nl/
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Bij uitzondering gaan we niet op vrijdag 

(cantorij), maar zaterdag 25 september de 

natuur in op zoek naar burlende 

herten. 

Vertrek per fiets 16.30 uur op de 

parkeerplaats tegenover 

pannenkoeken-restaurant 

Strijland.  

Voor donker, ca 19.30 uur, zijn we weer thuis.  

We fietsen naar het uitzichtpunt op de Elsberg. 

Het is wel een hele klim de Posbank op, maar 

als het te zwaar is lopen we een stukje. Ook 

kunt u natuurlijk met de auto komen naar de 

parkeerplaats ‘De Elsberg’, via Laag Soeren te 

bereiken, waarna het nog ca 500 m lopen is. 

Dit geldt ook voor de fietsers.  

Laat ons even weten als u van plan bent mee 

te gaan.  

Een hartelijke groet van Adri de Kort  

tel.: 026 4953459, e-mail adri.rita@gmail.com 

 

 Van de Kerkenraad 
Afgelopen zondag 5 september beleefden we 
met onze buurgemeente Ellecom De Steeg 
een mooie gezamenlijke viering. De kerk was 

goed bezet en wat 
opviel was dat er 
weer gezongen 
werd als vanouds. 
Aan het einde van 
de dienst hebben 
we onze koster 
Harm Bluemink in 
het zonnetje gezet 
vanwege zijn 25-
jarige kosterschap. 

Iets om veel waardering voor te hebben en 
dankbaar voor te zijn. Maar ook iets waar hij 
helemaal niet op gerekend had. De verrassing 
was compleet.  
Aankomende zondag zal het (hopelijk) de 
laatste zondag zijn dat het ‘koortje’ aan onze 
diensten meewerkt. Toen wij vorig jaar maart 
getroffen werden door de corona pandemie en 
ineens de kerkdiensten werden afgelast was 
het nog niet zo gemakkelijk om een vorm te 
vinden, waarin we zonder gemeente en 
gemeentezang toch tot een mooie vorm van 
online kerkdiensten konden komen. Er waren 
natuurlijk best wel vormen te bedenken, de 
techniek biedt vele mogelijkheden, maar wij 
vonden het vooral fijn om de vieringen zo 
authentiek en voor de kijkers zo herkenbaar 
mogelijk te maken. Dus viel de keus om de 
liederen te laten zingen door een klein koortje 
van wisselende samenstelling. Terugkijkend 
zijn we onverdeeld blij dat deze keus gemaakt 

is en dat we iedere week mensen bereid 
hebben gevonden om mee te zingen. Dat 
laatste was nauwelijks een probleem, want 
mensen wilden hier graag aan meedoen. 
Vooral in de periode dat we totaal geen 
mensen in de kerk toelieten was het voor 
iedereen een bijzondere ervaring om zo toch 
met elkaar een viering te verzorgen. Vooral het 
‘consistoriegebed’, dat normaal gesproken 
gebeden wordt door de predikant en de 
ouderling, maar in deze situatie door alle 
medewerkenden aan de dienst, was altijd een 
bijzonder moment. We zijn dankbaar voor al 
die leden, zeker twintig, die de afgelopen tijd 
steeds bereid waren mee te zingen. En we 
mogen vooral dankbaar zijn voor alle 
inspanningen van Ineke van Huissteden, die 
iedere keer weer zorgde voor de benodigde 
zangers.  
De afgelopen tijd hebben we veel 
complimenten gekregen voor de mooie en 
verzorgde online uitzendingen van de 
kerkdiensten. Velen uit onze regio stemden af 
op Rheden vanwege de mooie opnamen en de 
rol van het koortje heeft hieraan zeker 
bijgedragen.  
Aanstaande zondag zal het de laatste keer zijn 
dat we met een koortje zingen, tenminste dat 
hopen we. De zang is geleidelijk weer 
overgenomen door de gemeente en daarnaast 
is ook de cantorij weer aan het repeteren. 
Volgende week zondag zal de cantorij weer 
meewerken aan de dienst en zo worden de 
dingen weer langzaam weer een beetje 
gewoon.   
De kerkenraad 
   

Weer naar de kerk! 

Wij zijn nog 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!.  

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 16 september 18.00 uur  

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

mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

