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   WEEKBERICHT van 7 november 2021 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

FOp zondag 7 november wordt de dienst 
ook uitgezonden via 
www.kerkdienstgemist.nl 

 
Voorganger in de dienst van 7 november is  
ds. Jan Willem Overvliet. Het is een dienst van 
Schrift en Tafel, waaraan de Dorpskerkcantorij 
haar medewerking verleent..  
Er is ook Kindernevendienst en koffiedrinken 
na de dienst met een presentatie van World 
Servants Rheden. 
 
Collectes 7 november:  

1. ZWO-project: Opvang straatmeisjes in  
                            Accra, Ghana 
In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen 
ieder jaar veertig meisjes terecht vanaf 14 jaar. 
De meisjes slapen ook in het centrum, dat een 
oase van rust is in de drukte van de 
sloppenwijk. Ze leren in tien maanden tijd 
kleding naaien, make-up, sieraden maken of het 
kappersvak. Ze worden een hechte groep, die 
elkaar ook na de opleiding tot steun is. 
 
2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud orgels 

     

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 7 november.  

 

- Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkrentmeesters: 

  NL 06 RABO 0373 72 7658 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemengroet 

De bloemen gingen op zondag 31 

oktober naar mevr. Flach en de 

fam. Vos. 

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 

 

World Servants Rheden:  

Presentatie Heerlen en Panama.  

Een verslag in woord en beeld van 

het project ‘de Buurttuin’ in Heerlen 

en de voortgang van de 

scholenbouw in Panama. 

Zondag 7 november na de dienst 

en de koffie met - hoe kan het 

anders - gebak! 

Namens actiegroep Rheden, 

Chris Duisterwinkel 

 

Bericht van Amnesty  

Deze maand hebben we weer 2 
schrijfacties. 
* We schrijven voor een blogger uit 
Kazachstan. Hij wordt vervolgd voor 
satirische nieuwsberichten. De 25-

jarige blogger Temirlan Ensebek uit 
Kazachstan plaatste satirische 
nieuwsberichten op Instagram. 
Op 15 mei 2021 pakte de politie 
hem op. Hij wordt beschuldigd 
van het delen van valse 
informatie, die de publieke orde 
kan schaden. Temirlan kan tot 3 
jaar celstraf krijgen. 
Temirlan maakte begin april de 
nepnieuwspagina Qaznews24 op Instagram 
aan. Hij zette er duidelijk bij dat het om 
nepnieuws ging. Hij kaartte op humoristische 
wijze armoede, corruptie en discriminatie in zijn 
land aan. Nadat Temirlan online dreigementen 
ontving, besloot hij nog geen maand later de 
Instagram-pagina te sluiten. 
We roepen de autoriteiten van Kazachstan op 
Temirlan Ensebek niet te vervolgen. Hij maakte 
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alleen maar gebruik van zijn recht op vrije 
meningsuiting. Satire is geen misdrijf. 
 
* Ook schrijven we voor een  kritische sjamaan 
in Rusland. Hij zit vast in een psychiatrisch 
ziekenhuis. Sjamaan Aleksandr Gabyshev 
zwoer in 2019 dat hij met zijn sjamanistische 
krachten het Kremlin zou ‘zuiveren’ van 
president Poetin. Een rechter veroordeelde 
Gabyshev in juli 2021 tot opsluiting voor 
onbepaalde tijd in een psychiatrisch 
ziekenhuis. Hij zou krankzinnig zijn, ‘oproepen 

tot extremisme’ en geweld 
hebben gebruikt tegen een 
agent bij zijn arrestatie. 
Gabyshev verloor op 23 
september 2021 het hoger 
beroep tegen de uitspraak. 
Gabyshev startte in 2019 een 
voettocht van 8.500 kilometer 
van Siberië naar het Kremlin 

in Moskou. Na een paar honderd kilometer 
hield de politie hem tegen en bracht hem tegen 
zijn wil terug naar huis. In 2020 ondernam 
Gabyshev nog een poging. Hij werd opgepakt, 
zogenaamd omdat hij weigerde zich te laten 
testen op corona. Hij werd toen 2 maanden 
opgesloten in een psychiatrisch ziekenhuis. In 
januari 2021 kondigde hij een nieuwe mars 
aan. Weer werd hij opgepakt. Een gedwongen 
opname is zijn straf.  
We roepen de aanklager van Aleksandr 
Gabyshev op om hem onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk vrij te laten. 
 
De bijgevoegde brieven zijn ook te vinden op 
de website van de kerk en op de site van 
Amnesty International: 
www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties 
Dan hoeft u alleen uw naam in te vullen en op 
verzend te klikken. 
 

Van de kerkenraad 
Eind oktober is de kerkenraad dit seizoen voor 
de tweede keer bijeen geweest. Naast de 
voorbereiding van de gemeenteavond van 3 
november kwamen de volgende zaken aan de 
orde:  
* De termijn waarvoor het huidige beleidsplan is 
geschreven loopt in 2022 af. Dat betekent dat de 
kerkenraad zich in de komende periode gaat 
buigen over een nieuw beleidsplan.  Vanuit de 
bestaande situatie en rekening houdend met te 
verwachten ontwikkelingen qua ledenaantal, 
vrijwilligers, e.d. willen we onze nieuwe plannen 
en doelen bespreken en een nieuw beleidsplan 
opstellen. Dit plan hoeft niet zo dik en uitgebreid 

te zijn als het bestaande, maar moet wel op 
hoofdlijnen weergeven wat onze doelen zijn.  
* Attent (Rhederhof) blijft, zolang er nog corona 
is, vasthouden aan het beleid geen mensen van 
buiten toe te laten tot de kerkdiensten. De 
kerkenraad kan dat niet veranderen. Er wordt 
bekeken of we de mensen in de 
aanleunappartementen, die tussen wal en schip 
dreigen te vallen - indien zij dit wensen - 
maandelijks vervoer kunnen aanbieden naar de 
Dorpskerk.  
 * Als vervolg op het gesprek van de 
moderamina van Rheden en Ellecom De Steeg 
zullen de drie colleges van beide kerken op korte 
termijn ook gesprekken met elkaar gaan voeren 
om te bekijken in hoeverre de samenwerking 
kan worden versterkt.  
* Jan Willem verzorgt binnenkort een 
instructieavond voor de lectoren. Indien een 
predikant onverwacht niet op komt dagen, 
kunnen lectoren samen met de ouderling van 
dienst de kerkdienst toch door laten gaan. Ook 
de dienstdoende ambtsdragers worden t.z.t. 
hierop voorbereid. Dat dit ook werkelijk voor kan 
komen bleek onlangs nog op 31 oktober. 
* In het voorjaar van 2022 willen we weer een 
vrijwilligersavond houden. Voor de organisatie 
daarvan zijn ook vrijwilligers nodig. Wie wil 
meedoen? Men kan zich hiervoor opgeven bij de 
scriba. 
De kerkenraad 
 

Gemeenteavond 3 november  
Afgelopen woensdagavond was er sinds lange 
tijd weer een gemeenteavond. De 
belangstelling met zo’n 50 leden was groot. 
Mensen hadden er zin in. De kerk was op een 
gezellige manier ingericht, met ronde tafels 
waaromheen de stoelen in kringen stonden. In 
het hagelwitte en smetteloze koor waren twee 
series van elk drie nieuwe stoelen opgesteld, 
die konden worden uitgeprobeerd. Hier werd 
door bijna iedereen met veel genoegen gebruik 
van gemaakt. Het leverde ook veel discussie 
op, want welke zit nu het lekkerst en welke is 
het meest praktisch? Op 
beoordelingsformulieren kon men zijn of haar 
bevindingen doorgeven. 
 
Na de opening door preses Jan de Bes en 
enkele mededelingen over de voortgang van 
de bouw van de toiletten en het stoelenproject, 
werd het eerste gedeelte van de avond 
besteed aan een terugblik op het afgelopen 
anderhalve (corona) jaar. Aan de mensen werd 
een aantal vragen voorgelegd. Hoe hebben we 
de (online) kerkdiensten ervaren? Hoe het 
koortje? Hoe hebben we het pastoraat 
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ervaren? Wat vinden we van de overige 
activiteiten? Wat hebben we in het bijzonder 
gemist? De vragen werden in de ronde 
tafelgroepen intensief met elkaar besproken. 
De uitkomsten van deze gesprekken werden 
aan het einde plenair gedeeld. Velen gaven 
aan dat ze in de afgelopen periode de fysieke 
kerkdiensten en het fysieke onderlinge contact 
het meest gemist hebben. Voor datgene wat 
door de kerkenraad en anderen wel kon 
worden georganiseerd zoals de online 
kerkdiensten, het pastoraat en de activiteiten 
van OLIVE was veel waardering. Het is mooi 
dat de online kerkdiensten nu ook een vaste 
plaats in het kerkzijn hebben gekregen. 
Daardoor kan de kerkdienst door de week of 
op vakantie ook worden beluisterd en bekeken. 
Ook de uitgebreidere inhoud van de 
Weekberichten voldoet aan een behoefte. 
 
Na de pauze was het woord aan Gert van 
Amersfoort. Hij is locatieleider bij 
Vluchtelingenwerk in Arnhem en nam ons mee 
in het werk van Vluchtelingenwerk, de 
geschiedenis van het vluchtelingenvraagstuk 
van de 70er jaren tot vandaag, de problemen 
waar vluchtelingen mee te kampen hebben 
nadat zij in ons land zijn aangekomen, 
enzovoorts. Het was een levendige en 
interessante presentatie mede door de vragen 
die Gert aan de aanwezigen stelde en de 
vragen die vanuit de aanwezigen aan Gert 
werden gesteld. Verschillende thema’s rondom 
het vluchtelingenvraagstuk kwamen aan bod.  
 
In de rondvraag werd aan de diaconie de 
suggestie gedaan om de 400 euro, die iedere 
huishouden als compensatie voor de hogere 
energierekening krijgt, te innen van degenen 
die dit bedrag kunnen missen en daarna toe te 
delen aan degenen die het nodig hebben. In 
sommige kerken gebeurt dit al. De diaconie zal 
zich hierin verdiepen. 
Ruim half 10 werd de bijeenkomst afgesloten 
door Jan de Bes.  
Al met al kijken we terug op een zeer 
geslaagde gemeenteavond, waarin het fijn was 
dat we elkaar op deze manier weer konden 
ontmoeten en spreken.  
De avond is ook gestreamd en voor iedereen 
te bekijken en te beluisteren op 
kerkdienstgemist.nl 
Johan Meurs, scriba 
  
 
 
 
 

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) 
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 
 

Concert Rhedens Fanfare Corps 
Op zondagmiddag 21 november geeft het 
Rhedens Fanfare Corps traditiegetrouw een 
concert in de Dorpskerk. Het FRC vervult al 
vele jaren een belangrijke muzikale rol in 
Rheden.  
Het laatste optreden in de Dorpskerk was op 

22 december 2019, samen met het Thomassen 
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Mannenkoor. Dit concert was een groot 

succes, niet in de minste plaats door het mooie 

programma dat het RFC ten gehore bracht.  

 

Voor het komende concert staat ons opnieuw 

een aantrekkelijk programma wachten.    

 Het Rhedens Fanfare Corps staat onder 

leiding van Harry van Bruggen. Harry heeft een 

lange staat van dienst als tamboer -maître bij 

verschillende muziekkorpsen waaronder de 

Johan Willem Friso Kapel en het Fanfare Korps 

van de Koninklijke Landmacht. Verder was hij 

verbonden aan verschillende muziek-

verenigingen en treedt hij op als jurylid voor de 

KNMO.  

Aanvang: 15.30 uur,  

De toegang is gratis, aan de uitgang wordt 
gecollecteerd. 

 

 

 

Zondag 7 november is het 94 

jaar geleden dat mevr. J.A. 

Olsder-Ottink geboren werd in 

Rotterdam. We feliciteren haar 

van harte en wensen haar een mooie (zon)dag 

toe!  

En ook feliciteren we dhr. G.A. de Kwaasteniet, 

die maandag 92 jaar hoopt te worden. 

 

 

Geheugensteuntje: 

di 9 nov: 17.00 uur: Ontmoetingsavond ‘Bijbels  

                                                     culinair’, JBC 

di 9 nov: 20.00 uur: Mediteren in de Dorpskerk 

wo 10 nov: 19.30 uur: Moderamen, JBC 

vr 12 nov: 20.15 uur: Schilder- en tekenclub  

                                  De Regenboog, JBC 

 

 

                                                           

 

Weer naar de kerk! 

Naar aanleiding van de persconferentie van 2 
november 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 11 november 18.00 uur  

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

 
 
Een goede week gewenst! 
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