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   WEEKBERICHT van 14 november 2021 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

Op zondag 14 november wordt de dienst ook 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Voorganger in de dienst van 14 november is  
ds. Roel van Oosten uit Warnsveld.  
 
Collectes 14 november:  

1. Kerstenveloppen Voedselbank 
Ieder jaar zorgt de Diaconie met Kerst voor een 

enveloppe met bonnen van de 
plaatselijke supermarkten voor 
iedereen die een beroep moet 
doen op de voedselbank.  Het 
bedrag is per enveloppe 

afgestemd op de samenstelling van het 
betrokken huishouden. Gezinnen met kinderen 
krijgen dus wat extra. Heel bewust kiezen we al 
een aantal jaren in afwijking van de ons 
omringende gemeenten voor een bonnen-
systeem. Een kersttas of -doos is misschien wel 
wat 'romantischer' om te geven, maar bonnen 
geven de ontvangers meer vrijheid om hun eigen 
keuzes te maken. Armoede is al zo vaak 
onvrijheid. 
 
 

2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud JBC 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 14 

november.  

 

- Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384 

 

- Kerkrentmeesters: 

  NL 06 RABO 0373 72 7658 

 

U kunt u gift ook overmaken via de qr-codes 

van de diaconie en het CVK, die achter in de 

kerk hangen en op de liturgie staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemengroet 

De bloemen gingen op zondag 31 7 

november naar mevr. Mensing en mevr. 

Hiensch. (Lorentzhuis) 

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 18 november is er weer de digitale 
Bijbelgesprekskring. Als je mee wilt doen heb 
je een computer nodig met internet. Het begint 
om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 11.30 uur. We 
lezen de Bijbelteksten die voor zondagmorgen 
21 november op het rooster staan: Spreuken 3: 
13- 20 en Johannes 10: 31-42. Na het lezen, 
volgt een moment van stilte en vervolgens gaan 
we over de tekst(en) met elkaar in gesprek. Wat 
spreekt je aan in de tekst en wat niet en welke 
vragen roept het Bijbelgedeelte bij je op? Wil je 
(een keer) meedoen? Stuur dan een mailtje 
naar: predikant@dorpskerkrheden.nl 

 
Filmavond: Buiten is het feest 
Vrijdag 19 november wordt er weer een 
filmavond georganiseerd door Groep OLIVE.  
De film ‘Buiten is het feest’ zal in de Dorpskerk 
worden vertoond. 
Hoofdpersoon Sonne trekt als zangeres volle 
zalen en woont samen met een sympathieke 
jongen op een idyllische woonboot. Geen vuiltje 
aan de lucht, tot ze verneemt dat haar zus 
verongelukt is en ze de voogdij over haar nichtje 

krijgt. Als de biologische vader de voogdij opeist, 
worden (aan de hand van flashbacks) 
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gebeurtenissen uit het verleden opgerakeld. 
Sonne is vastberaden te zwijgen over haar 
traumatische verleden, waardoor een steeds 
grotere kloof ontstaat tussen haar, haar vriend 
en haar familie. Pas als ze voor het eerst van 
haar leven naar buiten treedt en haar zwijgen 
doorbreekt, kan ze haar nichtje redden. 
Deze film is geïnspireerd op het leven van Karin 
Bloemen, naar de roman van Arthur Japin. Het is 
niet alleen een indringend drama met uitstekend 
acteerwerk, maar deze film is zeker ook taboe 
doorbrekend. 
Kom je ook? Graag aanmelden via de website: 
www.dorpskerkrheden.nl. Of je kunt José bellen, 
zij is na 19.00 uur bereikbaar via 
 (06) 39 35 83 06. 
Wij zijn genoodzaakt de QR-code in je 
CoronaCheck app in combinatie met je geldige 
identiteitsbewijs te controleren. Neem je deze 
mee? 
Plaats: Dorpskerk 
Datum: vrijdag 19 november  
Aanvang: 20.30 uur,  
kerk open vanaf 20.15 uur 
 
Najaarsconcert Rhedens Fanfare Corps  
Op zondag 21 november geeft het Rhedens 
Fanfare Corps haar najaarsconcert in de 
Dorpskerk onder de titel: ‘Omdat het weer kon-
cert’. Het orkest staat onder leiding van dirigent 
Harry van Bruggen.  
De muzikanten kijken ernaar uit om na een zo 
lange tijd hun tonen weer te kunnen laten horen 
aan een breder publiek.  

Een gevarieerd concert met voor elk wat wils.  
Naderhand kunt u samen met ons een kopje 
koffie of thee drinken!  
U bent van harte welkom!  
 

QR-code met identiteitsbewijs is verplicht bij 
Dorpskerk Rheden.  
Alvast dank voor uw welwillende medewerking. 
De kerk is open vanaf 15.15 uur, waarna het 
concert om 15.30 uur zal beginnen  

De toegang is gratis, aan de uitgang wordt 
gecollecteerd. 

 

Van de kerkenraad 
Afgelopen woensdag is het moderamen weer 
bij elkaar geweest.  
* We begonnen met een terugblik op de 
gemeenteavond van 3 november. De opkomst 
en de betrokkenheid waren goed. De bijdrage 
van Gert van Amersfoort over het werk van 
Vluchtelingenwerk gaf een goed en duidelijk 
beeld van wat vluchtelingenwerk doet en van 
de vluchtelingenproblematiek in de praktijk. De 
interactie middels vragen en opmerkingen 
toonde de betrokkenheid van de aanwezigen.  
 * Nog steeds wordt geprobeerd iets op te 
zetten voor de wat oudere groep jongeren, een 
vorm van Provider. Het is helaas nog niet 
gelukt hiervoor vrijwilligers te vinden.   
 * De jaarrekening van de Kerk over 2020 is na 
vele vertragingen nu toch gereed. In de 
volgende Ontmoeting zullen de cijfers worden 
gepubliceerd.  
 * Tijdens de gemeenteavond hadden de 
aanwezigen gelegenheid om een aantal 
nieuwe stoelen uit te proberen. De bevindingen 
zijn genoteerd op formulieren. Dit helpt het 
CVK om straks een keuze te maken. De 
komende maand zullen de stoelen in de kerk 
blijven staan, op wisselende plekken. De 
bezoekers hebben dan de gelegenheid om 
tijdens een kerkdienst de stoelen uit te 
proberen.  
* Gebleken is dat we nog niet van het corona 
virus af zijn. Afgelopen zondag hebben ook wij 
de maatregelen aangepast, het dragen van 
mondkapjes tijdens verplaatsingen in de kerk en 
het weer invoeren van de 1.5 meter zijn de 
maatregelen die nu gelden, naast de algemene 
regels zoals niet komen bij klachten, handen 
wassen en goed ventileren. Voor koorrepetities 
en concerten is de corona check verplicht. 
Enkele dagen na de persconferentie van vrijdag 
12 november zal de PKN ons zoals gebruikelijk 
zeker weer nieuwe aanbevelingen doen. Wat dit 
voor de filmavond op 18 november en de dienst 
van Zondag Voleinding op 21 november 
betekent wachten we in spanning af. Dit geldt 
ook voor de enige weken later geplande 
Kerstmarkt. 
* De kerkenraad heeft besloten, zoals bekend, 
deze maanden een groot aantal leden te 
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bezoeken aan wie geen contactpersoon is 
gekoppeld. Deze actie is nu in volle gang. De 
eerste resultaten zijn wisselend. Er zijn leden 
bij die aangeven geen interesse te hebben 
voor wat de kerk te bieden heeft. Evengoed 
zijn er leden, die juist door dit bezoek zich 
voornemen om aansluiting te zoeken bij 
bestaande activiteiten. Over het algemeen 
wordt het positief gewaardeerd dat wij de 
moeite nemen om met deze leden contact te 
zoeken.  
* We gaan een periode tegemoet waarin veel 
op het programma staat zoals bijvoorbeeld 
Zondag Voleinding op 21 november en de 
komende kerstvieringen. We zijn volop bezig 
met de voorbereidingen hiervoor.  
De kerkenraad 
 
Nieuwe Stoelen  
Op de gemeenteavond van 3 november hebben 
een we een aantal stoelen gepresenteerd en 
mensen de gelegenheid gegeven deze uit te 
proberen. Door veel van de aanwezigen is hier 
gebruik van gemaakt en het leidde ook tot een 
flink aantal ingevulde beoordelingsformulieren.  
 
De komende weken blijven de stoelen in de kerk 
staan en heeft men tijdens de kerkdiensten de 
gelegenheid de stoelen wat langer uit te 
proberen. Op wisselende plaatsen zullen zij 
worden opgesteld. Achter in de kerk liggen de 
beoordelingsformulieren en als u wilt kunt u deze 

invullen. Iedere stoel is 
genummerd. Het nummer vindt 
u achter op de rugleuning.  
Zo helpt u ons om straks een 
goede keuze te maken. Het is 
goed om te weten dat het gaat 
om het zitcomfort van de 
stoelen, niet over de kleur etc.  

Over de oude stoelen denken we na. We willen 
als eerste de gelegenheid bieden aan u als 
leden van de kerk. Als u interesse hebt in 1 of 
meer stoelen kunt u dit kenbaar maken via mail 
cvk@dorpskerkrheden.nl of via telefoon:  
026 4953524.  
We zijn voornemens geen vaste prijs per stoel te 
vragen maar een vrije, vrijwillige bijdrage.  
Het CVK 
 
 

 

 

 

 

 

 

Geheugensteuntje: 

di 16 nov: 20.00 uur: Mediteren in de                

                                                          Dorpskerk 

do 18 nov: 14.00 uur: Ouderencontactmiddag,  

                                                                    JBC 

do 18 nov: 20.00 uur: College van  

                                      Kerkrentmeesters, JBC 

vr 19 nov: 19.00 uur: Jeugdsoos, JBC 

vr 19 nov: 20.30.uur: Film ‘Buiten is het feest’,  

                                                           Dorpskerk 

zo 21 nov: 15.30 uur: Najaarsconcert RFC, 

                                                           Dorpskerk 

 

 

                                                           
 

 

Weer naar de kerk! 

Vanwege de aangescherpte corona 
maatregelen heeft de landelijke PKN een 
nieuw advies uitgebracht, dat ook voor onze 
kerkdiensten van belang is:  
* Mondkapjes: geadviseerd wordt om weer 
een mondkapje te dragen. Deze kan worden 
afgezet als u op uw stoel zit.  
* Onderlinge afstand: geadviseerd wordt de 
1.5 meter afstand weer in acht te nemen. Wij 
zullen de onderlinge afstand van de stoelen 
weer vergroten, zodat hieraan ook wordt 
voldaan.  
Verder blijven de basisregels van toepassing 
en dat zijn:  
* Thuisblijven bij corona gerelateerde  
   klachten 
* Handen desinfecteren bij binnenkomst 
* Onderling afstand bewaren  
* Jassen meenemen in de kerk 
* Zorgen voor goede ventilatie 
De kerkenraad 

 
 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. 

Kopij aanleveren tot uiterlijk  

donderdag 18 november 18.00 uur  

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

 
 

Een goede week gewenst! 
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