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   WEEKBERICHT van 21 november 2021 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

Op zondag 21 november wordt de dienst ook 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Zondag Voleinding - Gedachteniszondag  
Laatste zondag van het kerkelijk  
Voorganger is ds. Jan Willem Overvliet. 
De Dorpskerkcantorij verleent haar 
medewerking en er is Kindernevendienst. 
 
Vanwege de corona maatregelen is er alleen 
voor de nabestaanden koffiedrinken na de 
dienst. 
 
Collectes 21 november:  

1. Stg. Kerstherberg Arnhem 
Dit jaar voor de 52ste keer opent de Kerstherberg 
weer haar deuren tijdens de kerstdagen. Gratis 
toegankelijk voor iedereen. De Kerstherberg 

biedt de bezoekers een 
aantrekkelijk en feestelijk 
programma met activiteiten 
en optredens voor jong en 
oud in de Walburgiszaal in 

het centrum van Arnhem. Zo wordt tijdens de 
Kerstdagen warmte en gezelligheid geboden 
voor velen die eenzaam zijn en voor wie deze 
dagen moeilijk zijn om door te komen 
 
2. Kerkhuishouding 

    Kosten erediensten 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 21 

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 14 

november naar mevr. Marleen 

Grotenbreg en de fam. Hietkamp. 

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 

 
We ontvingen onderstaand bericht 
n.a.v. het overlijden van Dick 
Smits:  
 

 
 
Filmavond: Buiten is het feest 
Vanavond, vrijdag 19 november wordt er weer 
een filmavond georganiseerd door Groep OLIVE.  
De film ‘Buiten is het feest’ zal in de Dorpskerk 
worden vertoond. 
U moet zich wel aanmelden via de website van 
de Dorpskerk. QR code + identiteitsbewijs 
verplicht 
Aanvang: 20.30 uur, kerk open 20.15 uur 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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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.  
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. 

 

Bericht van Rhederhof 
Helaas zijn er veel besmettingen binnen Attent 
waardoor de regels weer aangescherpt zijn. 
Kerkdiensten zijn tot eind januari afgelast. 
Grote activiteiten waarbij afdelingen gemengd 
worden mogen niet meer en er mag maar één 
bezoeker tegelijk naar een bewoner. 
Momenteel wordt ook afgeraden om naar 
etage 3 op Rhederhof te gaan, omdat daar een 
aantal besmettingen zijn. Er is (nog) geen 
sprake van een uitbraak. Gelukkig zien we in 
andere huizen ook dat bewoners die 
gevaccineerd zijn, minder ziek worden. 
 

Mevrouw Hietkamp was blij verrast met het 

mooie boeket bloemen en wil daar hartelijk 

voor bedanken! 

 

 

Adventsvesper  
28 november Ellecom 
Op eerste Adventszondag 
28 november 
’s avonds om 19.00 uur is 
er een oecumenisch Adventsvesper in de 
Nicolaaskerk te Ellecom. In deze vesper, onder 
verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken 
Veluwezoom, zal pastor Anita Coenraads 
voorgaan. De vesper is een moment van 
bezinning en rust in de Adventsperiode in een 
ingewikkelde samenleving. De vesper heeft 
daarom een meditatief karakter met ruimte voor 
muziek, stilte en inkeer.  
Iedereen hartelijk welkom! Houd wel rekening 
met de coronamaatregelen.  
  

Verhuisd 

Mevr. J.A. Olsder-Ottink werd op 7 november 

94 jaar. Kort daarna is zij verhuisd naar Velp. 

Zij woont nu in het zorgcentrum Innoforte 

(Lorentzhuis), Rijnstraat 1, kamer 233.  

We hopen dat ze zich daar thuis zal voelen en 

wensen haar alle goeds toe! 

 

Kerkbalans 2022 
De voorbereidingen voor 
Kerkbalans 2022 zijn al in 
volle gang. Alle bestellingen 
zijn gedaan en deze week 
hebben we ook het ontwerp 
voor de folder afgerond. 
Deze ligt nu bij de drukker. 
De ‘lopers’ hebben intussen ook bericht 
ontvangen en het ziet er naar uit dat er ook 
voor dit jaar wel voldoende mensen zijn, die de 
enveloppen willen bezorgen en ophalen.  
Voor de promotiefilm zijn we nog op zoek naar 
figuranten, mensen die in dit filmpje een kleine 
rol willen vervullen. Wilt u meedoen? 
Neem hiervoor even contact op met Marret  
06 51827519  
De werkgroep Kerkbalans 2022 
 

 

Cabaret TRYO in de 

Dorpskerk 

De Dorpskerk is een van de drie 

locaties die samenwerkt met 

'De Verbeelding ' en haar een 

podium biedt. 

Op 10 december 20.30 uur kunt u genieten van 

drie cabaretiers, die ons elk een voorproefje 

bieden van hun nieuwste voorstelling. Alle drie 

wonnen ze diverse cabaretfestivals. 
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Van harte uitgenodigd voor een bijzonder 

TRYO. Kaarten á € 10 kunt u bestellen 

via  www.centrumdeverbeelding.nl 

Vanwege corona QR code en vaste 

zitplaatsen.  

 

Geheugensteuntje: 

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

                                                          Dorpskerk 

zo 21 nov: 15.30 uur: Najaarsconcert RFC, 

                                                           Dorpskerk 

di 23 nov: 19.30 uur: Bijbelstudie o.l.v.  

                                     ds. Jan ter Avest, JBC 

di 23 nov: 20.00 uur: Mediteren in de  

                                                           Dorpskerk              

do 25 nov: 19.30 uur:Diaconie, JBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
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:  
* Mondkapje dragen bij binnenkomst en 
uitgaan. Deze kan worden afgezet als u op uw 
stoel zit.  
* Onderlinge afstand: 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 25 november 18.00 uur  

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

 
 

Een goede week gewenst! 
 

 

http://www.centrumdeverbeelding.nl/
mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

