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   WEEKBERICHT van 17 oktober 2021 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

Op zondag 17 oktober wordt de dienst ook 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Voorganger in de dienst van 17 oktober is ds. 
Jan Willem Overvliet. Er is ook Kinderneven- 
dienst en koffiedrinken na afloop. 
 

Collectes 17 oktober:  

1. Noodhulp eigen gemeente 
Vanaf het ontstaan van de eerste 
christengemeenten is dit een hoofdtaak van de 
kerk: helpen waar mensen geen andere hulp 
vinden. Ook in onze rijke samenleving van de 
21e eeuw zijn er mensen die door de mazen van 
het vangnet heen vallen. Ze hebben schulden of 
zijn verstrikt geraakt in de vele regels en 
formulieren. De Diaconie geeft hen concreet geld 
en helpt hen de juiste ingang te vinden om het 
leven weer op te pakken. 
 

2. Kerkhuishouding 

    Kosten Weekberichten 

     

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 10 

oktober naar de fam. Hekkers en 

mevr. Krol. 

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 

 

 

 

 

 
De Regenboog start weer 
We gaan weer van start in het nieuwe seizoen 
met de schilder- en tekenclub de Regenboog. 
Op de volgende data komen we op 
vrijdagavonden bij elkaar in het JBC:  
22 oktober, 12 november, 17 december, 14 
januari, 18 februari, 11 maart. 22 april, 20 mei 
en misschien ook 3 juni. 
Het thema waar we mee bezig zijn is 
landschap. Maar je kunt ook een eigen 
onderwerp kiezen. 
Nieuwe leden zijn welkom! 
Ieder neemt zijn eigen materialen mee en we 
hopen er weer gezellige avonden van te 
maken. 
We beginnen dit jaar om 20.15 uur! 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met José Kip, telefoonnummer 06-393 583 06 
of mail naar jose.kip21@gmail.com 
José Kip 
http://schilderskip.nl/ 
 

Beste Ineke, wil je ook het volgende bericht 
opnemen in het Weekbericht? 

  

Mevr. Janna Beumer - Bosveld werd 
afgelopen zaterdag 9 oktober 84 
jaar. Ze vierde het in het 
verzorgingshuis Intermezzo in 

Dieren, waar ze verblijft om te revalideren. Of dat 
ook echt gaat lukken is de vraag, want ze heeft 
helaas maar weinig kracht meer. Ze is blij met 
het meeleven vanuit onze gemeente en kijkt uit 
naar het komende bezoek van haar zoon met 
zijn gezin uit de Verenigde Staten. We feliciteren 
haar en wensen haar veel sterkte en liefde toe, 
kome wat komt. 

  
Petra Vleeming is weer thuis 
gekomen. Ze heeft veel wilskracht, 
maar het is wel een getob, want haar 
lichaam werkt niet erg mee. Ze vindt het fijn als 
mensen met haar meeleven en voor haar 
bidden. Daar haalt ze zelf ook veel kracht uit. 
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Van de kerkenraad 
Het moderamen is deze week weer bij elkaar 
gekomen. De belangrijkste zaken die aan de 
orde kwamen zijn:  
* Samen …….gaan

 
De gemeentes van Dieren en Spankeren / 
Laag Soeren zullen in december een 
intentieverklaring opstellen waarin zij aangeven 
om per 1 januari 2023 te fuseren. Het tweede 
spoor, dat de samenwerking met de overige 
gemeentes (Rheden en Ellecom/De Steeg) is 
hierdoor wat op de achtergrond geraakt, maar 
niet van de baan. Intussen hebben de 
moderamina van Rheden en Ellecom/De Steeg 
besloten om met elkaar te bespreken hoe de 
samenwerking kan worden geïntensiveerd. Het 
eerste overleg hierover is inmiddels geweest.  
* Jeugdwerk 
Samen met Marije Verkerk als contactpersoon 
is de stand van zaken van het jeugdwerk  
besproken. Vanwege corona zijn afgelopen jaar 
diverse activiteiten niet doorgegaan.  
 - Voor de KND zijn nog maar drie leidsters 
beschikbaar. Dit seizoen gaat de KND door met 
diensten om de week, maar de toekomst is 
onzeker. Aanvulling is nodig. 
- Provider (12 - 16 jaar) ligt helemaal stil. Jan 
Willem onderzoekt of er voor dit jaar nog iets 
opgezet kan worden.  
- Voor de organisatie van de school- kerk- en 
gezinsdienst is weinig steun van de school te 
verwachten. Daarom willen de leidsters van de 
KND dit organiseren rechtstreeks met de 
kinderen en zo mogelijk ouders van  de diverse 
scholen.  
- Op 24 december wordt in de kerk om 16.00 
uur voor alle kinderen uit het dorp een film 
gedraaid. Genodigde kinderen krijgen 
aansluitend in het JBC een maaltijd, waar ook 
JWO bij aanwezig is. 
* Gemeenteavond 
De agenda voor de gemeenteavond van 3 
november is vastgesteld. In het gedeelte voor 
de pauze wordt interactief terug geblikt op het 
afgelopen anderhalf jaar. We praten hierover in 
groepen aan de hand van een vragenlijst. Na 
de pauze geeft Gert van Amersfoort een 
inleiding over het vluchtelingenwerk. Gert is 
regiocoördinator.  
* Stoelen 
Het CVK heeft zich georiënteerd op nieuwe 
stoelen in de kerk. Voorafgaand aan 

Gemeenteavond kunnen belangstellenden in 
de kerk twee typen nieuwe stoelen uitproberen 
en een voorkeur voor de kleur van de 
bekleding uitspreken. We proberen de 
‘proefstoelen’ tot het eind van het jaar in de 
kerk te laten staan, zodat ook gelegenheid is 
om deze wat langduriger uit te proberen.  
* Groothuisbezoeken 
Dit seizoen komen er weer groothuisbezoeken. 
Diverse gemeenteleden hebben zich hiervoor 
aangemeld. Als de data zijn vastgesteld zullen 
belangstellenden worden uitgenodigd. 
Overigens kunt u zich nog altijd hiervoor 
aanmelden.  
* Kerstmarkt 
De kerstmarkt wordt dit jaar weer 
georganiseerd, maar wel op een 
aangepaste wijze. Er zullen minder 
kramen komen, zodat er meer loop- 
en zitruimte ontstaat en de eindtijd 
wordt vervroegd naar 13.30 uur.  
De kerkenraad 
 

NBV21 verschenen 

De herziene Nieuwe Bijbel Vertaling NBV21 is 

afgelopen woensdag gepresenteerd en het 

eerste exemplaar werd aan koning Willem 

Alexander overhandigd in de Nieuwe Kerk in 

Den Haag. De NBV21 is nu in diverse 

uitvoeringen te koop in de boekhandel en bij 

het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap. 

 

Geheugensteuntje: 

di 19 okt: 20.00 uur: Mediteren in de  

                                                        Dorpskerk 

do 21 okt: Ouderencontactmiddag, JBC 

vr 22 okt: 20.15 uur: Schilder- en tekenclub  

                                 De Regenboog, 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 21 oktober 18.00 uur  

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

mailto:weekbericht.rheden@gmail.com
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