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   WEEKBERICHT van 24 oktober 2021 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

Op zondag 24 oktober wordt de dienst ook 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Voorganger in de dienst van 24 oktober is  
ds. Sytze de Vries uit Schalkwijk.  
 
Collectes 24 oktober:  

1. Inloophuis Dieren 
In de ruim 20 jaar dat het Inloophuis bestaat, 
heeft het inmiddels een vaste plek in de regio 
gekregen. De meeste inlopers zijn mensen die 
ergens in hun leven zijn vastgelopen, of die in 
onze hectische samenleving op de een of 
andere manier tussen wal en schip zijn geraakt. 
De inlopers vinden een rustpunt in de grote 
huiskamer van het Inloophuis. Daar zijn ze 
welkom, daar vinden ze een luisterend oor, daar 
zijn mensen die om ze geven. 
 

2. Kerkhuishouding 

    Kosten Erediensten 

     

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 24 oktober.  

 

- Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384 

 

- Kerkrentmeesters: 

  NL 06 RABO 0373 72 7658 

 

 

 

Bloemengroet 

De bloemen gingen op zondag 17 

oktober naar Petra Vleeming en 

dhr. Kees de Jonge. 

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 

 

 

 

 

* Kees de Jonge stuurde het volgende bericht: 
Na een week in het ziekenhuis in Lyon opeens 
ontslagen en op dezelfde dag weer naar huis. Ik 
had een virusinfectie en de artsen kunnen niet 
vertellen welk virus het was.  
Snel opgekomen in Parijs en uiteindelijk ook 
weer snel weg.  
Nu gaat het weer als vanouds. 
Blij verrast met het mooie herfstboeket dat ik 
zondag mocht ontvangen. 
We genieten ervan. Dank ervoor! 
Kees de Jonge 

 

*Na toch wel spannende weken kreeg 

Folkert Westinga een goede uitslag van het 

ziekenhuis: er is niets meer gevonden om je 

zorgen om te maken. Geweldig goed nieuws 

en volop reden om blij en dankbaar te zijn! 

 

* John Putters woont op Koningsland en gaat 

per 1 november verhuizen naar een 

zorgboerderij in Drenthe. Zo komt hij dichter bij 

zijn zus te wonen. Een grote stap maar hij 

heeft er zin in. We wensen hem een goede 

verhuizing toe en hopen dat hij zich in de 

nieuwe omgeving snel thuis zal voelen. 

 

 
 

Bericht van World Servants 

Rheden:  

Presentatie Heerlen en Panama, 

zondag 7 november. 

Vrijdag 6 augustus was het zo 

ver, we stapten de auto uit en 

zette voet in ons projectland: 

Limburg. Dat klinkt als gewoon Nederland, 

maar het voelde als het buitenland. …  

Zo begint het verslag dat we hebben gemaakt 

over de Buurttuin in Heerlen. In dat verslag 

staat een zeer kleine selectie van de grote 

hoeveelheid foto's die van het project gemaakt 

zijn. Plaatjes zeggen veel meer dan woorden, 

daarom willen we een presentatie houden. 

Zondag 7 november na de dienst en de koffie 

met … hoe kan het anders … gebak! 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


- 2 -  

Tijdens deze presentatie vertonen we foto's 

van Heerlen èn Panama. Twee voor de prijs 

van één!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over beide projecten valt van alles te vertellen. 

Ook zullen we zo goed mogelijk vragen 

beantwoorden. 

Geen tijd, andere plannen of liever lezen? 

Neem dan contact op met Chris of Eva 

Duisterwinkel door te mailen naar 

rheden@worldservants.nl en wij mailen het 

verslag. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens actiegroep Rheden 

Chris Duisterwinkel 

 

Concert Rose-île kwartet 
Op zondagmiddag 31 oktober om 15:30 zal het 
Rose-île kwartet een concert verzorgen in de 
Dorpskerk in Rheden. 
Vorig jaar januari trad Rose-île ook al met veel 
succes op in de Dorpskerk en dit jaar dus 
opnieuw in onze zondagmiddagserie.  

Rose-île brengt o.a. tango’s, rumba’s, walsen en 
luisterliedjes in het Frans, Duits, Jiddisch en 
Spaanstalige liederen uit Zuid-Amerika. Vrolijke 
en melancholische melodieën als ook ritmische 
nummers om van te genieten. Zij creëren een 
intieme sfeer van romantiek en melancholie. 
Zangeres Toetie Rijnaard heeft in de loop der 
jaren een breed repertoire opgebouwd. Zij zong 
in diverse groepen en deelt nu deze rijke 
ervaring met de huidige begeleiders. Haar 
warme stem past uitstekend bij de mooie 
klankkleur van de instrumenten. Deze worden 
bespeeld door: Theo Worm, klarinet en gitaar, 
Gérard Baldeo, gitaar en basgitaar, en Nico 
Hoogland, accordeon.  
 
Rose-île heeft de afgelopen jaren met succes 
opgetreden op vele plaatsen in Nederland en bij 
diverse gelegenheden zoals het Charivari 
Wereld Muziek Festival in Musis Sacrum in 
Arnhem, het Theater Festival Sonsbeek Avenue 
in Arnhem, in Deventer, Hummelo, Wijk bij 
Duurstede.  In 2018 was Rose-île finalist van het 
Concours de la Chanson in Den Haag 
georganiseerd door de Alliance Française. 
De toegang is gratis, aan de uitgang vragen wij u 
om een vrijwillige bijdrage. 
 

Iedereen welkom bij de Open Inloop  
in het Dorpshuis 
Iedere werkdag tussen 13.30 en 16.00 
uur is iedereen hartelijk welkom in het 
Dorpshuis voor een kopje koffie of thee, 
een praatje, een spelletje, een kaartje 
leggen, kortom voor gezelligheid!  
Loop ook eens binnen en neem iemand mee! 
 

Huisvesting gezocht 

Dit bericht kwam binnen via de website: 

Goedendag,  

Mijn zoon en zijn vriend (Arco en Gerrick , 

beide 17 jaar) zijn dit cursusjaar de opleiding 

bos- en natuurbeheer in Velp gaan volgen. 

Vanwege de afstand vanuit Boskoop zitten ze 

op kamers in Rheden. Helaas kunnen ze deze 

zolderverdieping maar tot februari 2022 huren. 

Hebben jullie een goed idee? Samen of apart? 

Met vriendelijke groet,  

Franciska Cromwijk 

Eventuele reacties naar fcromwijk@gmail.com 

 

Geheugensteuntje: 

ma 25 okt: 13.30 uur: Redactievergadering  

                                                Ontmoeting, JBC 

wo 27 okt: 19.30 uur: Kerkenraad, JBC 

zo 31 okt: Concert Rose-île Kwartet, Dorpskerk 

 

mailto:rheden@worldservants.nl
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Weer naar de kerk! 

Dank zij de versoepelingen hoeft u zich niet 

meer te registreren.  

Desinfesteer nog wel uw handen bij 

binnenkomst en houdt gepaste afstand, zodat 

het voor uzelf en anderen goed voelt! 

Heeft u klachten, kom dan niet naar de kerk. 

  

 
Gebed:  Fluister het tot mij 

 

God,  

fluister het tot mij;  

in de stilte van de dag,  

in het piekeren in de nacht,  

in de stappen die ik zet,  

dat U met mij op weg bent.  

 

Fluister het mij in,  

als de twijfel mij overvalt,  

als cynisme mijn geloof verjaagt,  

als alles zinloos lijkt,  

dat U mij niet loslaat.  

 

Fluister tot mij, 

vriendelijk en beslist, 

dat U de vaste grond wilt zijn  

onder mijn voeten,  

als daglicht om mij heen zult zijn,  

de toekomst die mijn vertrouwen wenkt.  

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een goede week gewenst! 
 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. 

Kopij aanleveren tot uiterlijk  

donderdag 28 oktober 18.00 uur  

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