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   WEEKBERICHT van 5 september 2021 
 

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

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

 

Op zondag 5 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! 

Twaalfde zondag van de zomer 

Gezamenlijke viering met de gemeente van 

Ellecom/De Steeg 

 10.00 uur:  Ds. Jan Willem Overvliet 

 Organist: Kees van den Haak,  

 Ambtsdragers: Chris Duisterwinkel en    

                          Hilda van Rijssen                        

 Lector: Hilda van Rijssen 

 Zang: Nelly Verheul, Ineke van Huissteden, 

           Henk van Gelder, Jan van den Berg 

Kindernevendienst: Marjolein Kruithof 

Koffiedrinken 

 

Inleiding op deze dienst: 

Op deze 12e zondag van de zomer zijn we bij 

elkaar als gemeente van Ellecom - De Steeg 

en Rheden. Dit jaar vanwege corona helaas 

niet zoals andere jaren in de tuin van kasteel 

Middachten, maar in de oude dorpskerk in 

Rheden. Jammer, maar desondanks hopen we 

op een mooie viering en op een gezellige 

ontmoeting met elkaar na afloop van de dienst. 

Nu de vakanties voorbij zijn, is er deze zondag 

ook weer kindernevendienst. 

 

In de lezing uit het Marcusevangelie gaat het 

over de vraag wie Jezus is. Dat is en blijft een 

belangrijke vraag. En daarbij hoort de vraag: 

en wie ben je zelf? Wat je van een ander vindt, 

zegt ook veel over jezelf. 

 

 

 
 

 
 

Liturgie in deze dienst: 
 

Orgelspel - we worden stil 

Gespeeld wordt ‘Wo soll ich fliehen hin’  

                            van J. S. Bach 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 

We gaan staan 

 

Aanvangslied: allen: Psalm 139: 1 en 8 

 

Stil gebed 

 

 Waar komt onze hulp vandaan?  

 

V.: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A.: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V.: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A.: en nooit laat varen het werk  
     dat Zijn hand begon 
V.: Genade zij u en vrede van God onze Vader      
     en van zijn zoon Jezus Christus, in  
     gemeenschap met de Heilige Geest 
A.: Amen! 
          

Lied: Psalm 139a (gelezen) 

 

Lied: allen Psalm 139: 14 

 

Gebed 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

1ste Lezing: Deutr. 4: 1, 2 en 9- 20   

 
Lied: 825: koor 1, allen 5 
                  koor 6, allen 7 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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2de lezing: Marcus 8: 27-30, 34-38 en 9: 1   

                  (Bijbel in gewone taal) 

 
Lied: koor: 349 
 
Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel  

 

Lied: 835: allen:  1 t/m 4 

 

Eigentijdse geloofsbelijdenis 

 

Dank- en voorbeden, Amnestygebed, 

stil gebed, Onze Vader 

 

De kinderen komen terug 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen en 

bloemengroet  

 

Slotlied: 418: allen: 1 en 2 

 
Zegen met gezongen Amen. 
 

Orgelspel 

Gespeeld wordt Caprice’ uit de Suite du 
Deuxieme Ton van Louis Nicolas Clerambault. 
 

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

totdat het orgel is uitgespeeld. 

 

 

Collectes:  

Hart van Velp 

René en Yolanda Derksen hebben beiden veel 
ervaring in het werken in de zorg, zowel 
professioneel (bij stichting Driestroom), maar zijn 
ook ouders van een  kind met een beperking. 
In januari 2015 hebben zij zorgbedrijf Hart van 
Velp overgenomen en zijn verhuisd naar hun 
nieuwe locatie aan de Hoofdstraat 168. Hiermee 
werd een droom werkelijkheid! Het zorgbedrijf 
bestaat uit een reguliere cadeauwinkel, waar u 
terecht kunt voor prachtig kwaliteitsspeelgoed en 
originele cadeaus voor jong en oud. Achter in het 
pand is er een gezellige huiskamer/atelier waar 
dagopvang geboden wordt aan mensen met een 
verstandelijke beperking en autisme. Met respect 
voor ieders mogelijkheid worden de cliënten 
betrokken in de samenleving door 
werkzaamheden in de winkel en activiteiten 
vanuit de dagopvang. 
 

2. Kerkhuishouding 

   Onderhoud orgels 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 5 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 5 sep: ds. Jan Willem Overvliet 
gezamenlijke dienst met Ellecom/De Steeg 
 
* zondag 12 sep: ds. Peter van den Berg,  
                            Malden 
   
Vieringen vanuit Velp, 10.00 uur: 
 

* Zondag 5 sep: ds. G. Ruiterkamp 

 
Vieringen vanuit Dieren, 10.00 uur 
 
* Zondag 5 sep: ds. Henk Boonen 
 
Vieringen vanuit Spankeren: 
 
* Zondag 5 sep: ds. J.B. Quik-Verweij, Brummen 
 
Opbrengst collecte Haïti 
Op 22 augustus hebben we gecollecteerd voor 
de slachtoffers van de ramp in Haïti. 
De collecte tijdens de dienst heeft € 85,- 
opgeleverd en in de loop van de week is op de 
bank nog € 1.071,- binnen gekomen, per saldo 
dus € 1.156,-. 
 Afgelopen maandag hebben wij € 2.312,- 
overgemaakt naar het betreffende banknummer 
van Kerk In Actie. 
Alle gulle gevers zeer hartelijk dank! 
De diaconie 

  
Bloemengroet 

De bloemen gingen op zondag 15 
augustus naar de fam. Westinga 
en mevr. Oortgiesen. 
Mocht u iemand weten die voor een 
bloemengroet vanuit de kerkgemeenschap in 
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aanmerking komt, geef dit dan even door aan 
Dea Frederiks, 
 tel.:495 23 80, e-mail:  d.frederiks@hetnet.nl  
 

Afgelopen zondag was ik blij verrast met het 
bezoek en het mooie boeket bloemen wat ik 
ontving van de kerk. 
Heel erg bedankt daarvoor. 
Mevrouw Oortgiesen, Rhederhof 

 
Amnestyzondag 
Op 5 september starten we weer met 
de maandelijkse Amnestyzondagen 
op de eerste zondag van de maand. 
Vandaag vragen wij speciale 

aandacht voor Advocaat Tony 
Germain Nkina uit Burundi en 
Activist Mikhail Iosilevich uit 
Rusland. 
* Advocaat Tony Germain 
Nkina uit Burundi is  
veroordeeld tot 5 jaar 
gevangenisstraf. Hij zou de 
staatsveiligheid in gevaar hebben gebracht. 
Alles wijst erop dat hij alleen maar is gestraft 
vanwege zijn voormalige mensenrechtenwerk 
en connecties met APRODH, Burundi’s 
bekendste mensenrechtenorganisatie. 
We roepen de autoriteiten op om alle 
aanklachten tegen hem te laten vallen en hem 
onmiddellijk vrij te laten. 
* Activist Mikhail Iosilevich uit Rusland is op 17 
augustus 2021 vrijgelaten uit voorarrest. Maar 

de onterechte 
aanklachten tegen 
hem blijven staan. 
Iosilevich kan zes 
jaar celstraf krijgen 
omdat hij zijn café 
ter beschikking 
stelde aan een 
‘ongewenste’ 

organisatie. Hij wordt aangepakt vanwege zijn 
inzet voor vrijheid van meningsuiting en 
demonstratie. Zijn rechtszaak begint in 
september.  
We roepen de autoriteiten op om te stoppen 
met de vervolging van Mikhail Iosilevich. 
 
Per e-mail kunt u direct online een brief naar 
de autoriteiten sturen. De bijbehorende brieven 
zijn bijgesloten, maar ook te vinden op de 
website van de kerk en op:  
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties 
U hoeft dan alleen uw naam in te vullen en op 
verzend te drukken. 
 

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. 
medemenselijkheid, 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. 
Frank Rekers is Ubuntu en Nelson Mandela 
kenner en verzorgt lezingen en workshops. Hij 
is leiderschaps- en ondernemerscoach, oud-
marinier, oprichter van 4Human Training, 
Coaching & Advies en het Talking Stick 

mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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Instituut en auteur van het boek ‘van Droom 
naar Werkelijkheid’.   
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 
In september gaan de concerten in de Dorpskerk 
in Rheden weer van start. 
* Op zaterdagavond 11 
september speelt Piet 
Cnossen op beide Meere-
orgels o.a. werken van 
Bach, Bennet en Pachelbel. 
* Op zaterdagavond 18 september speelt 
Wilbert Berendsen naast composities van o.a. 
Bartholdy, Telemann en Haydn ook een eigen 
improvisatie op het grote Meere-orgel. 
Beide concerten beginnen om 19.30 uur, 
reserveren is niet nodig.  
De entreeprijs bedraagt € 8,- incl. koffie of 
thee. 
* Zondagmiddag 26 september is er een 
concert van Thea Riesebos op het orgel en Dick    
Hollander (bariton) zang. 
Aanvang  15.30 uur 
Entree is gratis, wel is er na afloop een 
collecte. 
 

Van de kerkenraad 
Afgelopen week heeft het moderamen al weer 
vergaderd. Er zijn altijd zaken die met elkaar 
besproken dienen te worden, grote en kleine. 
Enkele punten: 
- De cantorij is weer begonnen met het zingen. 
Het koortje, dat vanaf het begin van de 
coronatijd de gemeentezang heeft vervangen 
en later ondersteund, zal vanaf 19 september 
niet meer functioneren. De cantorij kan dan 
weer medewerking verlenen aan de diensten. 
Ook kan de cantorij of een deel daarvan 
onbekende liederen voorzingen of met de 
gemeente instuderen.  
- De afgelopen weken is de nieuwe 
Activiteitengids bij alle leden van onze 
kerkgemeenschap bezorgd. Ruim 35 
vrijwilligers (pastorale medewerkers en ad hoc 
medewerkers) hebben deze klus op zich 
genomen. De bezorging is zeer voorspoedig 
verlopen. Dit jaar zijn er ook Activiteitengidsen 
naar Ellecom/De Steeg gegaan. Hopelijk 
nemen de leden uit deze gemeente binnenkort 

ook deel aan onze activiteiten. Het begin van 
een nadere samenwerking? 
Vergeet u niet de antwoordformulieren in te 

leveren of op te sturen? De formulieren 

verschijnen dit weekend ook op de website. 

- De dienst van aanstaande zondag is de 
vervanging van de openluchtdienst in 
Middachten. Het is dan ook een gezamenlijke 
dienst met onze buurgemeente Elllecom / De 
Steeg. Leden van EDS nemen ook actief deel 
aan de viering.  
- In de periode van 27 september tot ongeveer 
24 oktober zal het koor van de kerk opgeknapt 
worden. De wanden worden schoongemaakt, 
het stucwerk wordt waar nodig hersteld en het 
onderste deel opnieuw geschilderd. Het koor 
van de kerk zal gedeelten van deze periode 
afgesloten zijn om stofvorming te vermijden. In 
die perioden zullen activiteiten die normaal in 
het koor plaatsvinden verhuizen naar het schip. 
- Het pastoraat in onze kerk is een groot punt 
van aandacht. Het CPO heeft een 
inventarisatie en toekomstvisie opgesteld wat 
wij hebben besproken. De kerkenraads-
vergadering van 15 september zal zo goed als 
geheel daaraan besteed worden. 
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 9 september 18.00 uur  

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

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

