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   WEEKBERICHT van 28 november 2021 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

Op zondag 28 november wordt de dienst ook 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Eerste zondag van Advent 
Voorganger is ds. Jan Willem Overvliet. 
 
Collectes 28 november:  

1. SchuldHulpMaatje 

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de 
kerken in Nederland. Het uitgangspunt is dat je 
iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. 
Wij gaan naast mensen met schulden staan. 
En samen kijken en leren we hoe zij vrij 
kunnen komen van een (dreigende) schuld. 
Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële 
problemen, kan rekenen op de steun van onze 
maatjes. Ongeacht geloof, ras, geaardheid of 
afkomst. Voorkomen van schulden is natuurlijk 
het beste. Daarom geven we ruime aandacht 
aan vroegsignalering en preventie.  
 
2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud Dorpskerk 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 28 

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 21 

november naar mevr. Gargoski  en 

dhr. Bert van Dijk. 

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 

 
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.  
  
Van de kerkenraad 
Afgelopen zondag herdachten we in een mooie 
ingetogen viering degenen, die in onze 
gemeente in het afgelopen jaar zijn overleden. 
We noemden hun namen en staken voor hen 
een kaars aan. Ook staken we kaarsen aan 
voor alle mensen die we wilden herdenken. 
Met deze mooie traditie sloten we het kerkelijke 
jaar af.  
Aankomende zondag is het Eerste Advent, we 
kijken vooruit naar het naderende Kerstfeest.  
Evenals vorig jaar zal het weer een bijzondere 
tijd zijn. Het corona virus slaat weer om zich 
heen en bezorgt ons opnieuw ongerustheid en 
onzekerheid. Wat kan wel? Wat kan niet? 
En zullen deze voldoende effect hebben?  
Ook voor de komende kerkdiensten en andere 
activiteiten kan dit gevolgen hebben. Na de 
persconferentie van vrijdag (26 november) 
volgt meestal een paar dagen later een advies 
van de landelijke PKN. Dit advies wordt 
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voorbereid door het CIO (Interkerkelijk Contact 
Overheidszaken).  
Momenteel is het advies om de 1.5 meter weer 
in te voeren en de mondkapjes weer verplicht 
te stellen bij verplaatsing. Het voorkomen van 
opstoppingen door het hanteren van 
looproutes wordt ook genoemd.  
Daarnaast wordt geadviseerd het zingen te 
beperken. Volgende week kan dit verder 
aangescherpt worden. De kerkenraad wacht 
het advies af en zal volgende week overleggen 
wat dit voor ons betekent.  
Voor aanstaande zondag zal geprobeerd 
worden weer een zanggroepje te vormen, dat 
een deel van de gemeentezang zal 
overnemen. 
Gisteren heeft de liturgiecommissie zich 
gebogen over de kerstvieringen. Met de 
onzekerheden die er nog zijn is het niet 
eenvoudig om plannen te maken.  
Er zal een aparte viering voor de kinderen zijn 
in de middag van 24 december. Vroeg in de 
avond zal er een viering zijn, waar leden van 
het Rhedens Fanfare Corps aan mee zullen 
werken. Om 22.00 uur zal de Kerstnachtdienst 
zijn en verder op eerste en tweede Kerstdag 
een morgenviering. De cantorij zal zingen op 
eerste Kerstdag en in de Kerstnachtdienst zal 
Vivian de Graaff meewerken met vioolspel. 
Zover zijn de plannen nu. Natuurlijk hopen we 
dat dit alles doorgang kan vinden, maar niets is 
zeker.  
Het kan natuurlijk zijn dat er de komende tijd 
meer geplande activiteiten niet doorgaan, dat 
is nu nog niet bekend.  
Via het Weekbericht en de website proberen 
we u zo goed en zo tijdig mogelijk op de 
hoogte te brengen. Houdt u deze media bij, 
zodat u niet voor niets ergens naar toe gaat.  
De kerkenraad.  
 
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.  

Van harte uitgenodigd voor een bijzonder 

TRYO.  

Kaarten á € 10 kunt u bestellen 

via  www.centrumdeverbeelding.nl 

Vanwege corona QR code en vaste 

zitplaatsen.  

Oude stoelen 
Zoals u weet worden de stoelen in de kerk 
vervangen. De oude stoelen willen wij 
aanbieden aan geïnteresseerde leden. Wie 
van u heeft interesse in één of een paar 
stoelen ? We vragen geen vaste prijs per stoel, 
maar vragen u om een vrije gift. Als u interesse 
heeft, meld dit dat bij het CVK. 
CVK@dorpskerkrheden.nl of via 06 53391846 
 

Geheugensteuntje: 

ma 29 nov: 13.30 uur: Redactie Ontmoeting,     

                                                                  JBC  

ma 29 nov: 20.00 uur: College van Predikant                               

                                           en Ouderling, JBC 

di 30 nov: 20.00 uur: Mediteren in de  

                                                           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:  
* 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! 
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