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   WEEKBERICHT van 10 oktober 2021 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

(www.dorpskerkrheden.nl - www.facebook.com/dorpskerkrheden)   
  

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

 

Op zondag 10 oktober wordt de dienst ook 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Voorganger in de dienst van 10 oktober is -
anders dan in Ontmoeting vermeld staat -  
ds. Roel van Oosten uit Warnsveld, daar  
ds. Bert Bomer verhinderd is. 
 

Collectes 10 oktober:  

1. Voedselbank Arnhem 
Meer dan één miljoen Nederlanders leven onder 
de armoedegrens. De economische crisis is 
vooral voor de mensen aan de onderkant van de 
samenleving nog steeds niet opgehouden. Het 
doel van de voedselbank is om die mensen, die 
per maand minder dan € 180,- als leefgeld 
hebben, een steuntje in de rug te geven. De 
Voedselbank verstrekt hen, op verzoek van 
professionele hulpverleners, tijdelijk een 
wekelijks voedselpakket. 
Hiervoor werkt Voedselbank Arnhem samen met 
bedrijven en supermarkt(ketens). Zij doneren 
hiervoor hun overschotten die ze, om wat voor 
reden dan ook, niet meer kunnen minder wordt 
belast. De Voedselbank ontvangt geen 
structurele subsidies en is dus volledig 
afhankelijk van donaties en sponsoring. 
 

2. Kerkhuishouding 

    Verwarming Dorpskerk 

     

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 10 oktober.  

 

- Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384 

 

- Kerkrentmeesters: 

  NL 06 RABO 0373 72 7658 

 

 

Bloemengroet 

De bloemen gingen op zondag 3 

oktober naar de familie Mijnhardt 

en de familie Jonkers. 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 

 

 

Donderdag 7 oktober was de 
verjaardag van Mevr. J.T.D. 
Bosgoed-van Ark. Zij werd 97 
jaar en is daarmee een van de 

oudste leden van onze gemeente. Het is toch 
wel heel bijzonder dat ze nog - met hulp - op 
zichzelf woont. En het is fijn, dat haar zonen 
dichtbij wonen.  
We feliciteren haar van harte! 

 
Kerkbalans 2022 
Een kort bericht over de 
aankomende Actie 
Kerkbalans. Direct na de 
startzondag zijn we met een 
werkgroepje begonnen met 
de voorbereiding van de 
Actie Kerkbalans 2022.  
Rik Niemeijer heeft zich bij ons groepje 
gevoegd, daar zijn we blij mee. Het is best een 
klus om alles goed te doen en het vraagt ook 
de nodige digitale vaardigheden.  

Vorig jaar zijn we begonnen 
met het benaderen van een 
aantal leden per mail, dat 
was best lastig en gaf ook de 
nodige kinderziektes te 
overwinnen.  
Dit jaar hebben we nog zo’n 

ca. 40 mailadressen extra gekregen, zodat we 
nu een nog groter deel digitaal kunnen 
benaderen. De komende maanden gaan we de 
actie verder voorbereiden en uitrollen. We 
houden u op de hoogte 
   

Dank je wel! 
Petra Vleeming is heel blij 
met de lieve kaarten die ze 
kreeg. Het is nog even 
afwachten hoe het verder 
gaat. Mogelijk gaat ze revalideren in Doesburg. 
Daar ziet ze wel tegenop en het liefst zou ze 
gewoon weer naar huis gaan. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.voedselbankarnhem.nl/voedselpakket-aanvragen/
http://www.voedselbankarnhem.nl/voedselpakket-aanvragen/
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Opknapbeurt koor 
Het was afgelopen zondag een vreemde 
gewaarwording. Het secretaireorgel ingepakt, 
een levensgrote hoogwerker achter in de kerk 
en de vloer van het koor afgedekt met een 
witte stucloper.  
 

 
 

 
 

 
 
Het werk aan het koor is begonnen. Het 
resultaat was al gedeeltelijk zichtbaar, het hoge 
deel van het koor is grondig schoongemaakt 
en ziet er al een stuk beter uit dan voorheen. 
Afgelopen week heeft een groepje vrijwilligers 
het onderste gedeelte zover mogelijk 
schoongemaakt, waarna de schilder weer 
verder kan. In de volgende fase wordt het 
loszittende en kapotte stukwerk in het onderste 
deel hersteld. Daarna volgt een droogperiode 
en het plan is om in de laatste week van deze 
maand het onderste gedeelte opnieuw te 
schilderen.  
We hopen dat het koor er volgende maand dan 
weer (bijna) piekfijn uitziet. Bijna, want het plan 
is om begin volgend jaar ook nog wat 
beschadigde plekken in het bovenste gedeelte 
van het koor en op de ribben te herstellen. Qua 
planning lukt dat niet meer dit jaar. Ook de 
kappen van de verwarming zijn afgenomen en 
worden door de schilder opnieuw gespoten. 
Kees van de Haak 
 

Herhaalde oproep! 
Kerstboom? 
De kosters vragen jullie aandacht voor het 
volgende: 
Ook in 2021 wordt het Kerstmis en dan 
gaan/willen we op maandag 13 december a.s. 
in het koor van de kerk (letterlijk) 
weer een mooie boom opzetten! 
Maar eerst moeten we nog 
weten waar zo'n boom staat… 
Weet/heeft iemand een tuin met 
een (kerst)boom van 5 - 6 meter 
hoogte, die de eigenaar eigenlijk 
wel kwijt wil? 
Laat het de kosters weten. Wij 

http://a.s.in/
http://a.s.in/
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gaan dan kijken en zorgen er bij goedkeuring 
voor dat op 13 december een rooiploeg komt 
voorrijden.  
Het is elk jaar nog gelukt, dus we hebben 
goede hoop… 
Dank alvast voor ieders medewerking. 
De kosters 
 

 

 

Geheugensteuntje: 

ma 11 okt: 20.00 uur: CPO, JBC 

di 12 okt: 19.30 uur: Bijbelstudie 

                           o.l.v. ds. Jan ter Avest, JBC 

di 12 okt: 20.00 uur: Mediteren in de  

                                                        Dorpskerk 

vr 15 okt: 19.00 uur: Jeugdsoos, JBC 

 

 

Weer naar de kerk! 

Dank zij de versoepelingen hoeft u zich niet 

meer te registreren. Houdt u gepaste afstand, 

zodat het voor uzelf en anderen goed voelt! 

Heeft u klachten, kom dan niet naar de kerk. 

 

      

 

 

Een goede week gewenst! 
 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. 

Kopij aanleveren tot uiterlijk  

donderdag 14 oktober 18.00 uur  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfstlied 
Ja, nu komt de herfst er aan. 

Het groen begint te verkleuren, 
met de zomer is het gedaan. 
Geniet van de bladergeuren. 

 
Ja, nu komt de herfst er aan. 

De zon gaat kleuren schilderen; 
oranje, rood en saffraan. 

De tuinen gaan verwilderen. 
 

Ja, nu is de herfst gekomen. 
De spinnen spannen hun draad 
tussen struiken, tussen bomen. 
Een web komt er, vroeg of laat. 

 
Ja, nu is de herfst gekomen. 

Een dwarrelen overal 
in de lanen, onder bomen. 

Alom zie je bladerval. 
 

Ja, nu is de herfst gekomen. 
Vlagen regen, wind en weer 

doen je van de zomer dromen. 
Maar elk seizoen komt eens weer. 

 
Ja, nu is de herfst gekomen. 

 

Corneel de Ram 

 

 

 

mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

