WEEKBERICHT van 12 december 2021
van de Protestantse Gemeente te Rheden
(www.dorpskerkrheden.nl - www.facebook.com/dorpskerkrheden)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op zondag 12 december wordt de dienst ook
Bloemengroet
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
De bloemen gingen op zondag 5
december naar mevr. Van ’t HekkeBeekhuis en Heleen en Johannes van
der Weyden-de Vries.
Mocht u iemand weten die voor een
Derde zondag van Advent
bloemengroet vanuit de kerkgemeenschap in
Voorganger is ds. Peter van den Berg, Malden
aanmerking komt, geef dit dan even door aan
Wegens corona is er geen Kindernevendienst.
Dea Frederiks,
tel.:495 23 80, e-mail: d.frederiks@hetnet.nl
Collectes 12 december:
1. Leger des Heils: Buurthuiskamer Arnhem
Het Leger des Heils wil een huiskamer
Mevrouw Van ’t Hekke liet telefonisch weten heel
voor de buurt zijn, dus voor íedereen!
erg verrast te zijn met het mooie boeket
Alleen thuiszitten hoeft niet. Iedereen
bloemen, ze is er erg blij mee en wil er heel
kan gezellig langs komen naar de
hartelijk voor bedanken.
buurthuiskamer op maandag of woensdag van
10-12 uur. In de buurthuiskamer is er een kopje
koffie, een praatje, een spelletje, wat te lezen.
Kerstviering Ouderen aangepast
Er is een ruilboekenkast waar men een
Vanwege de huidige corona maatregelen zal de
interessant boek mee kan nemen en zelf ook
kerstviering dit jaar aangepast worden.
kan inleveren. Kortom, een bruisend punt van
A.s. donderdagmiddag 16 december bent u van
de wijk; een huiskamer.
14.30 - 16.30 uur van harte
Ook voor praktische hulp, bijvoorbeeld rondom
welkom in de Dorpskerk.
inkomen, huis of buurt is er altijd iemand
We beginnen met thee/koffie en
aanwezig voor maatschappelijke hulp.
kerstbrood en zingen samen
Ook voor ‘zingevingsvragen’ is er regelmatig
enkele mooie kerstliederen. Na het
iemand aanwezig als iemand het even niet
kerstevangelie en uitleg is er weer
meer weet of niet meer ziet zitten.
een rondje thee/koffie en wat
2. Kerkhuishouding
Verwarming Dorpskerk
Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u
uw gift overmaken op onderstaande
bankrekeningen o.v.v. collectes 12
december.
- 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.

lekkers.
We vragen wel van u dat u klachtenvrij bent en
in de kerk een mondkapje draagt tot u op uw
stoel zit. Ook is het de bedoeling dat u zoveel
mogelijk blijft zitten tot het afgelopen is.
Ook vragen we u zich aan te melden, zodat we
weten hoeveel mensen er naar deze kerstviering
willen komen. Bij onvoldoende animo gaat de
viering niet door.
Aanmelden graag vóór dinsdagmiddag 14
december bij Jan en Else, 026-495 48 09.
Graag tot donderdag: Janet, Annette en Else
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Bijeenkomsten Rouwverwerking
Iemand verliezen en toch weer verder
gaan….
6 bijeenkomsten voor lotgenoten,
januari – juni 2022
In de komende periode bieden wij aan: een
serie van zes bijeenkomsten, bestemd voor
nabestaanden van iemand die is overleden.
Dat kan een partner zijn, maar misschien ook
een familielid of een hele goede vriend, nog
maar pas of al wat langer geleden.
Onderstaand vindt u nadere informatie.
Programma
Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten
op maandagmiddag van ongeveer anderhalf
uur per keer.
Het eerste kwartier is informeel, bedoeld om
elkaar te ontmoeten en even bij te praten.
Daarna gaan we in gesprek over het thema.
We besluiten met een rondvraag en een
vooruitblik op de volgende keer.
17 januari: Kennismaken
21 februari: Het rouwproces
21 maart: Mensen om je heen
25 april: Wat geeft mij steun?
16 mei: Incompleet en hoe nu verder?
20 juni: Verbondenheid blijft… en afsluiting
4 juli: Evaluatie (onder voorbehoud)
Informatie
Wanneer: Op maandagmiddag, van 14.00 uur
tot ongeveer 15.30 uur.
Waar: Ontmoetingskerk, Dieren
Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee.
Aanmelding: zo spoedig mogelijk telefonisch
bij een van onderstaande personen:
Begeleiding:
Anita Coenraads, pastoraal werker Sint
Eusebiusparochie, 06-15189911
Meinie Visser, ouderenpastor Protestantse
gemeente Dieren, 0316-280828
Thea Beekman: 06 -54357668
Dit aanbod is bedoeld voor iedereen, ongeacht
leeftijd, afkomst of levensovertuiging.

Beste gemeenteleden van
Dorpskerk Rheden,
Sinds kort ziet u nieuwe
gezichten op zondag in uw kerk.
Wij willen ons graag aan u voorstellen.
We zijn Belia en Wytse Doevendans en 42 jaar
getrouwd. Inmiddels wonen wij al 5 jaar in het
dorp Rheden.
We zijn tot nu toe in Velp naar de Kerk VEG de
Hoeksteen geweest. Daar alle activiteiten in
Velp plaats vinden was het voor Belia erg
vermoeiend om daar te komen.
Nadat we de laatste tijd de diensten in Rheden
hebben bijgewoond, zowel fysiek als via
Livestream, hebben we besloten om ons over
te laten schrijven naar de Protestante
gemeente in de Dorpskerk.
Mocht u een keer kennis willen maken, dan
bent u van harte welkom aan Berggrind 1 in
Rheden (tel: 0623999712)
Hartelijke groet,
Belia en Wytse Doevendans

Van de kerkenraad
Afgelopen week heeft de kerkenraad
vergaderd. Voorzichtigheidshalve hebben we
dit toch maar online gedaan hoewel we
allemaal vinden dat dit de kwaliteit van de
gesprekken niet ten goede komt.
Hieronder volgen de belangrijkste onderwerpen
van deze vergadering:
* Het beleidsplan.
Het huidige beleidsplan loopt binnenkort af en
moet vervangen worden door een nieuw plan.
Begin volgend jaar gaan we ons als
kerkenraad bezinnen op de grote lijnen. Waar
willen we met onze kerk naar toe? Hoe spelen
we in op bestaande ontwikkelingen en
tendensen?
Daarna willen we dit per college, of zo u wilt
beleidsterrein verder uitwerken, en in een
alomvattend document vastleggen. We streven
naar een afronding in de zomer van 2022
* Resultaten van de pastorale gesprekken
met 30-40 en 60-70 jarigen
De afgelopen hebben we een flink aantal leden
benaderd voor een persoonlijk gesprek. De
insteek was om te peilen of er interesse is voor
de kerk en of de kerk iets (meer) voor deze
leden kan betekenen. De meeste gesprekken
zijn afgerond. De reacties liepen uiteen van
mensen zonder interesse tot mensen die zich
naar aanleiding hiervan aansluiten. We gaan hier
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volgend jaar mee verder en bezien hoe we dit
een vervolg geven.
* Voortgang van het stoelenproject
Velen van u hebben gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om de voorlopig geselecteerde
stoelen uit te proberen. Hier rolt wel een beeld
uit van de voor- en nadelen van de
geselecteerde stoelen. De vragen die nog
beantwoord moeten worden gaan over wel of
geen bekleding op de rug, wel of geen
armleuningen en de kleurstelling. Na evaluatie
van alle reacties wil het CVK in januari een
besluit nemen. Intussen heeft u nog steeds de
mogelijkheid om in te tekenen op de oude
stoelen. Na de jaarwisseling gaan we een
bestemming zoeken voor de dan nog
resterende stoelen.
* Het Koor
Het opknappen van het koor is voltooid nu ook
de kappen om de verwarming zijn
aangebracht. Mogelijk wordt de hoge wand
richting het schip ook nog behandeld; dat wordt
binnenkort bekeken.
De kerkenraad
Na een rijk, veelzijdig en welbesteed leven is
op 3 december overleden een lid van onze
gemeente: Gertie Nieumeijer - Bosveld.
Zij woonde de laatste jaren in Rhederhof en
was de weduwe van Henk Nieumeijer. Zij is 88
jaar geworden. De crematie vond plaats in
kleine kring.
Geheugensteuntje:
do 16 dec: 14.30 uur: Kerstviering Ouderen,
Dorpskerk

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

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.
* Looppaden: maak gebruik van de
zijpaden.
* 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.
* Verlaat gedisciplineerd de kerk, rij voor rij,
te beginnen met de achterste rijen.
* Blijf na afloop niet in groepjes staan praten
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
Volgende week maken we weer een
Weekbericht.
Kopij aanleveren tot uiterlijk
donderdag 16 december 18.00 uur
via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com
Samenstelling: Ineke van Huissteden

Derde kaars, schenk ons je licht,
God geeft ons een beter zicht.
't Donker kan niet meer verhullen
wat Gods dag ons gaat onthullen…

Een goede week gewenst!
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