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   WEEKBERICHT van 31 oktober 2021 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

Wintertijd! 
De wintertijd begint op zondag 31 
oktober. U moet dus in de nacht 
van zaterdag op zondag de klok 
om 3 uur een uur 
achteruitzetten naar 2 uur.  
 

Op zondag 31 oktober wordt de dienst ook 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Voorganger in de dienst van 31 oktober is  
ds. Henk de Bruijn uit Arnhem.  
 
Collectes 31 oktober:  

1. Werelddiaconaat: ondersteuning boeren 
                                   in Indonesië 

Het is niet eenvoudig 
om als boer in Zuid-
Sumatra het hoofd 
boven water te 
houden. Veel boeren 
zijn arm en er zijn 

veel conflicten over landeigendom. Yabima, de 
diaconale organisatie van de kerk van Zuid-
Sumatra, leert boeren op te komen voor hun 
rechten, traint hen om hun land zo te verbouwen 
dat de grond gezond blijft en de opbrengst 
toeneemt 
 

2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud Dorpskerk 

     

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 31 oktober.  

 

- Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384 

 

- Kerkrentmeesters: 

  NL 06 RABO 0373 72 7658 

 

Bloemengroet 

De bloemen gingen op zondag 24 

oktober naar mevr. Janny Beumer 

en mevr. Marry v.d. Schaaf. 

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 

 
Uitnodiging Gemeenteavond  
Na anderhalf jaar oponthoud kunnen we op 
woensdag 3 november weer op een 
gemeenteavond elkaar ontmoeten. Het is goed 
om elkaar te spreken en te bevragen over 
zaken die ons bezig houden.  
De avond begint om 20.00 uur, maar vanaf 
19.15 uur bent u al welkom voor een kopje 
koffie of thee en voor het uitproberen van 
nieuwe stoelen in de 
kerk. 
Het College van 
Kerkrentmeesters 
heeft zich 
georiënteerd op 
nieuwe stoelen en 
uiteindelijk aan de 
kerkenraad twee typen voorgedragen, waaruit 
gekozen zal worden. Op de Gemeenteavond 
en op de zondagen in november kunt u deze 
uitproberen. Ook zullen kleurstalen aanwezig 
zijn voor de bekleding van de stoelen.  
 
De agenda is als volgt: 
1. Opening 
2. Mededelingen vanuit de kerkenraad 
3. Terugblik op de coronaperiode 
4. PAUZE 
5. Inleiding over het vluchtelingenwerk door 
Gert van Amersfoort.  
Gert is regiocoördinator.  
6. Sluiting 
Johan Meurs, scriba 
 
Oude Gereformeerde Kerk op tv 
In het tv programma BinnensteBuiten was 
maandag jl. (25 okt. 18.50 uur NPO2) de oude 
Ger. Kerk aan de Arnhemsestraatweg te zien.  
De kerk is inmiddels verbouwd tot woonhuis 
voor een echtpaar met 4 kinderen. 
Hoe het geworden is en wat gebleven is van 
de kerk werd in mooie beelden getoond. Het 
programma is nog een week lang terug te zien 
op Uitzending gemist of via de NPO app. 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Concert Rose-île kwartet 
A.s. 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. 
 

Amnesty-brieven 

Het laatste anderhalf jaar heeft de Diaconie 

geen papieren brieven voor 

Amnesty International kunnen 

aanbieden vanwege corona. In 

plaats daarvan zijn bij het 

Weekbericht voorafgaande aan 

een Amnestyzondag twee digitale 

brieven toegevoegd.   

Wij willen u vragen, nu er weer meer mogelijk-

heden zijn: wilt u terug naar de papieren 

brieven?  Iets meer werk natuurlijk, maar we 

doen het graag. Of vindt u de digitale brief net 

zo prettig of misschien wel beter? 

Laat ons dit weten via kari@vanhoytema.nl of  

jandebes48@gmail.com 

We zijn heel benieuwd naar uw antwoord. 

Kari van Hoytema 

 

Janny Beumer was blij verrast met het mooie 

herfstboeket en het heeft een 

 prominente plek gekregen op haar tafel. 

Voorlopig verblijft ze nog in Intermezzo en 

als u haar een kaartje wilt sturen (waar ze 

beslist heel blij mee is) dan is haar adres: 

mevr. J. Beumer, 

 Intermezzo kamer 224,   

Harderwijkerweg 1, 6952 AA, Dieren. 

 

In het Weekbericht van vorige week 

hebt u al kunnen lezen dat John Putters gaat 

verhuizen van Koningsland in Rheden naar 

een zorgboerderij in Drenthe. Ook hem kunt u 

verrassen met een kaartje. Zijn adres wordt:  

J. Putters, Hoeve de Klumpe,  

Holthonerweg 7, 7779 DE Holthone. 

 
Kerkbalans 2022 
Langzaam komt Kerkbalans 2022 in zicht. U 
als leden merkt hier nog niet veel van, de 
werkgroep die de actie voorbereidt is al volop 
bezig. De eerste maanden worden vooral 
besteed aan het regelen van de bestellingen, 
enveloppen, promotiemateriaal, etc. en het 
ontwerpen van de folders en brieven. Ook 
worden de ‘lopers’ 
alvast benaderd.  
Dit jaar is het aantal 
leden dat we digitaal 
benaderen met zo’n 40 
toegenomen. Vooral 
de digitale verwerking 
straks is voor ons allemaal weer een uitdaging.  
We hopen deze keer toch weer een 
startmaaltijd voor alle medewerkers te kunnen 
organiseren, ook willen we weer een 
promotiefilmpje maken. Maar of die zo leuk 
wordt als vorig jaar???  
We zullen zien  
De werkgroep Kerkbalans 2022 
   
Geef aan de collectes met QR-code 
Sinds de corona uitbraak zijn alle kerken op 
zoek naar alternatieven voor de collecte-
zakken. Er zijn steeds meer mogelijkheden om 
een betaling te doen. Als kerk doen wij daar 

mailto:kari@vanhoytema.nl
mailto:jandebes48@gmail.com
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graag aan mee om het u nog makkelijker te 
maken. Velen van u hebben de collectemand 
vervangen door een periodieke overboeking, 
sommigen maken gebruik van GIVT. We zijn er 
heel blij mee, dat u gebruik maakt van deze 
alternatieve vormen en we merken ook dat dit 
de opbrengst ten goede komt, heel fijn!  
 
Vanaf zondag 7 november is het mogelijk om 
via een QR-code uw gift voor de collectes te 
doen. Achter in de kerk hangen twee QR-
codes, één voor de bankrekening van de kerk 
en één voor de bankrekening van de diaconie. 
Deze kunt u scannen met de bankapp op uw 
telefoon of met een QR-code reader op uw 
telefoon. U kunt vervolgens zelf het bedrag 
bepalen dat u geeft.  
Om u hiermee op weg te helpen, zijn de beide 
QR-codes bij dit artikel afgedrukt, dan kunt u 
het alvast proberen als u wilt.                                                                                                                                                                            

 
QR-code diaconie              QR-code CvK 
 
Er is nog een reden om naar andere betaal-
methoden te zoeken: sinds september is het 
moeilijker geworden om contant geld te storten. 
Er kan niet meer in Velp afgestort worden, 
tegenwoordig moeten de munten en bank-
biljetten op verschillende plaatsen gestort 
worden. Dit gebeurt ook niet meer in afgesloten 
ruimtes, waardoor het gevoel van onveiligheid 
toeneemt. Bovendien zijn de kosten voor het 
storten van contant geld aanzienlijk 
toegenomen. 
Om deze redenen vragen wij u zoveel mogelijk 
gebruik te maken van de alternatieve 
mogelijkheden:  
- een (periodieke) bankoverschrijving 
- collectebonnen  
- GIVT 
- QR codes 
We zien graag dat u gebruik maakt van de 
bovenstaande alternatieve methodes, zodat we 
de kosten binnen de perken kunnen houden en 
niet genoodzaakt zijn vaak met de collecte-
opbrengsten naar diverse stortingsautomaten 
te gaan. Voor de goede orde, de mandjes laten 
we wel gewoon staan…  
Het CvK  

Emmaüskerk Dieren 50 jaar! 
Op 13 december a.s. is het 50 jaar geleden dat 
de Emmaüskerk in Dieren werd ingewijd door 
Zijne Eminentie kardinaal Alfrink. Reden om dit 
te vieren! 
Op zondag 31 oktober is er een feestelijke  

In deze viering wordt 
voorgegaan door 
pastoor Tuan T. 
Nguyen, diaken 
Ronald Heinen, 
pastoraal werker Anita 

Coenraads en emeritus pastor Jan te Molder. 
Muzikale begeleiding door het Jongerenkoor en 
het Kleopaskoor.  
Ds. Jan Willem Overvliet zal de Dorpskerk-
gemeenschap van Rheden en de Raad van 
Kerken Veluwezoom in deze viering 
vertegenwoordigen.  
Lezingen op 14 en 21 november  
Op zondagmiddag 14 november vanaf 14.00 
uur wordt een lezing over ‘Kerkelijke 
architectuur’ verzorgd door kerkbouw-
deskundige ds. Frans Ort. Hij zal aandacht 
schenken aan de architectuur van de Emmaüs-
kerk en aan andere kerken in de regio.  
Een week later, op zondagmiddag 21 
november 14.00 uur wordt een lezing over 
‘Samen op weg’ verzorgd door drs. Bas de 
Gaay Fortman. Hij woonde in de beginjaren 
meerdere vieringen bij in de Emmaüskerk. 
 
Centrum ‘De Verbeelding’ van 
start in Rheden! 
Op 6 november gaat centrum  
De Verbeelding van start. 
De Verbeelding is een podium 
met een gevarieerde en 
uitdagende programmering op het gebied van 
kleinkunst, muziek, verhaalkunst, film, filosofie, 
cabaret en debat.  
Op de openingsavond zult u meer horen over het 
ontstaan van dit idee en initiatief. 
Het programma voor het eerste seizoen wordt 
gepresenteerd afgewisseld met muziek, dans en 
kunst. Het koor Con Colore o.l.v. Christan 
Grotenbreg verleent haar medewerking met een 
gevarieerd repertoire. Danser Peter Rombouts 
en kunstenares Annemiek Vera laten in hun 
performance de verbeelding tot ons spreken. 
U bent van harte welkom op 6 november in het 
WIK-gebouw, IJsselsingel 95 in Rheden. Het 
officiële programma start om 20.30 uur en vanaf 
20.00 uur staan de deuren voor u open en de 
koffie/thee klaar. 
Derk Floors en Moniek Vroemen,  
Jan en Cindy Gronouwe 
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PlusBus vraagt dringend 
chauffeurs 
Nu na de lockdowns het leven 

weer redelijk zijn normale loop krijgt, merken 
we bij de PlusBus dat mensen dit middel van 
vervoer weer weten te vinden, dus steeds meer 
ritten. Het wagenpark bestaat momenteel uit 
een tweetal (rolstoel)bussen, 1 (rolstoel)auto 
en een personenauto. 
Al met al is er de afgelopen jaren een grote 
klantenkring opgebouwd van 50 plussers, 
mensen met en zonder beperkingen en 
mensen die niet (goed) in staat zijn met het 
openbaar vervoer te reizen.  
Omdat er de afgelopen tijd, om diverse 
redenen, nogal wat chauffeurs zijn vertrokken, 
is de PlusBus dringend op zoek naar nieuwe 
chauffeurs! 
Wij zoeken mensen - mannen en zeker ook 
graag vrouwen - die het leuk vinden om 1 of 
meer (vaste) dagdelen per week te rijden om 
onze cliënten naar hun bestemming te brengen 
en/of later weer op te halen. Mensen met een 
goede gezondheid, tot 75 jaar, zijn daarom van 
harte welkom als chauffeur bij de PlusBus. 
(Rijbewijs B) 
Het kan toch niet zo zijn dat deze geweldige 
stichting na een kleine 10 jaar op zou moeten 
houden te bestaan enkel omdat er niet 
voldoende chauffeurs te vinden zijn?  
Dus alstublieft, meldt u aan voor een kennis-
makingsgesprek om te bekijken of we iets voor 
elkaar kunnen betekenen. 
Na aanmelding volgt een introductiegesprek en 
een drietal diensten met een ervaren chauffeur, 
waarna er van beide kanten bekeken wordt of 
u zich thuis voelt in deze functie en of u 
zelfstandig de weg op kunt. U kunt zich 
aanmelden bij onze secretaris Kees Baars, 
e-mail:  secretaris@plusbusrhedenrozendaal.nl 
of telefonisch: 06 14 57 04 09. 
 
Gift 

Via mevr. Matser werd een gift ontvangen van 

€10,- te besteden aan een goed doel. Daar 

wordt vast een goede bestemming voor 

gevonden, hartelijke dank! 

 

 

Geheugensteuntje: 

zo 31 okt: Concert Rose-île Kwartet, Dorpskerk 

di 2 nov: 19.30 uur: Bijbelstudie  

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

di 2 nov: 20.00 uur: Mediteren in de Dorpskerk 

wo 3 nov: 20.00 uur: Gemeenteavond,  

                                                           Dorpskerk 

 

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. 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. 

Kopij aanleveren tot uiterlijk  

donderdag 4 november 18.00 uur  

via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 
Samenstelling: Ineke van Huissteden 
 
Bij de Gemeenteavond: 
 
Een mens als jij  
Ooit was ik  
een mens als jij  
maar nu ben ik  
een vluchteling  
 
want de dromen die ik had  
werden wreed verstoord  
en mensen om mij heen  
meedogenloos vermoord  

 
ik had geen andere keuze  
dan alles op te geven  
wat ik kende, wat ik liefhad  
ik moest vluchten voor mijn leven  
 
en ergens op die weg  
vol van vragenvol van pijn 
voel ik me geen mens meer  
maar mag ik een vluchteling zijn?  
 
zwervend in onzekerheid  
zonder rechten, zonder waarden  
zoekend naar bescherming  
naar een plek op aarde  
 
is er een plek waar je kunt schuilen?  
een plek waar je welkom bent?  
waar je kunt wonen en mag dromen?  
en waar je wordt erkend? 
 
want nu ben ik  
een vluchteling  
maar ooit was ik  
een mens als jij 

 

Judith Verwaard - van Beelen 

 

Een goede week gewenst! 

mailto:secretaris@plusbusrhedenrozendaal.nl
mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

