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   WEEKBERICHT van 16 januari 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

Op zondag 16 januari wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Tweede zondag na Epifanie 
Zondag van de Eenheid 
Voorgangers zijn ds. Nienke Overvliet en 
pastor Anita Coenraads. 
Dit is een gezamenlijke, oecumenische viering 
met de buurgemeente van Ellecom/De Steeg. 
Door deze gezamenlijke diensten zal het 
preekrooster af en toe afwijken van het 
oorspronkelijke. 
 
Week van gebed voor de Eenheid 
Tijdens de Week van gebed voor eenheid van 

christenen 2022 staan 
christenen vanuit de hele 
wereld stil bij de ster van 
Bethlehem. Een licht dat 
schijnt in het duister en de 
weg wijst naar Jezus. Het 
thema van de jaarlijkse 

gebedsweek is dan ook: ‘Licht in het duister’. 
De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 
tot en met 23 januari. 
Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema 
naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van 
het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal 
wordt verteld van magiërs die een bijzondere 
ster zagen en deze volgden. De ster bracht 
hen bij Jezus Christus.  
 
Toepasselijk in deze tijd 
Het thema is toepasselijk in deze tijd,’ vertelt 
Christien Crouwel, algemeen secretaris van de 
Raad van Kerken. ‘We leven in een wereld die 
hunkert naar licht in de duisternis. De 
wereldwijde coronapandemie en de 
economische, politieke en sociale crises die 
daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer 
laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons 
uit om samen op zoek te gaan naar Christus 
die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens 
deze Week van gebed voor eenheid doen.  
 
Week van gebed voor eenheid 
De Raad van Kerken en MissieNederland 
kennen een lange gebedstraditie die teruggaat 
op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. 

Wereldwijd bidden miljoenen christenen om 
eenheid. Tegelijk tonen ze hun 
verantwoordelijkheid voor anderen door de 
problemen van de samenleving in de 
voorbeden een plek te geven. Naar schatting 
doen in Nederland 200.000 mensen mee met 
het initiatief. 

 
Nationaal Gebed 
Morgen, zaterdag, 15 januari, organiseren de 
EO, de Protestantse Kerk, MissieNederland, 
Raad van Kerken, Samen Kerk in Nederland 
en NietAlleen een nationaal gebed. Tijdens het 
programma rondom dit gebed willen christenen 
zich verootmoedigen tegenover God en elkaar. 
De livestream van het ‘Nationaal Gebed’ is 
zaterdag vanaf 20.00 uur te zien 
op www.nationaalgebed.nl Ook is er op deze 
website een gebedsmuur waar iedereen 
gebeden kan achterlaten. 
Het ‘Nationaal Gebed’ voor vrede en 
verbinding vormt de aftrap van de jaarlijkse 
Week van gebed voor eenheid van christenen.  
 
Orgelspel in de liturgie van a.s. zondag: 

Vóór de dienst wordt gepeeld: 

Lofzang van Maria van M. Corrette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst wordt gespeeld:  

 Preludium g moll van G. Böhm. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.nationaalgebed.nl/
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Collectes 16 januari:  

 

1. Ondersteuning gemeenten 
Toerusting voor werkers in de kerk. De 
grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: 
zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze 
protestantse kerken zijn tienduizenden mensen 
actief: van missionair werkers tot 
kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers 
en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is 
belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag 
gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse 
Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met 
een groot en gevarieerd trainingsaanbod. 
Hiermee kunnen zij hun kennis en 
vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en 
ervaringen uitwisselen 
 
2. Kerkhuishouding 

    Jeugdwerk eigen gemeente 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 16 januari.  

 

- 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 9 januari naar 

mevr. Kip-Jurriens en mevr. 

Schouten-Beversluis. 

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 

 

Kerkbalans 2022 begonnen.  
Aanstaande zondag gaat de 
Actie Kerkbalans 2022 van 
start. Dit weekend zult u brief 
of de mail ontvangen. De 
werkgroep en de vrijwilligers 
hebben hun werk er dan 
voor een groot deel op zitten en u bent nu aan 
zet.  
Mocht u geen mail hebben ontvangen of geen 
enveloppe, laat het ons dan even weten via 
telefoon of mail.  
Ook als u moeite hebt met het openen van de 
link naar de website of het toezeggings-
formulier, bel ons dan even. Uiteraard staan we 
u graag bij als dat nodig is.  
In de kerkdienst van aanstaande zondag wordt 
er ook aandacht aan besteed. Het is zeker de 
moeite waard om in te loggen.  

 
Natuurlijk 
bevelen wij de 
Actie 
Kerkbalans van 
harte bij u aan. 
Ook nu - of juist 
in deze tijd - 
willen wij een 

gastvrije, inspirerende, actieve en zorgzame 
kerkgemeenschap zijn. Een kerk die er toe 
doet en van betekenis is. Met veel vrijwilligers 
werken wij daar hard aan maar uw financiële 
steun is daarvoor ook heel belangrijk.  
 

Laten we er met zijn alleen 
een succes van maken! 

 
Werkgroep Kerkbalans 2022:  
Marret Uijl, Rik Niemeijer, Hans Ouwerkerk, 
Kees van den Haak 
Telefoonnummers:  
Hans Ouwerkerk  026 4953196 
Kees van den Haak 026 4953524 
                             of  06 53391846 
Mailadres: cvk@dorpskerkrheden.nl  
 

 
 

mailto:cvk@dorpskerkrheden.nl
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Van de kerkenraad 
Deze week heeft het moderamen in het JBC 
haar eerste vergadering van 2022 gehouden.  
* In het najaar is begonnen met het bezoeken 
van die leden, die geen contact met een van de 
wijkteamleden hebben. Als eerste zijn de 
leeftijdsgroepen 30-40 en 60-70 jaar benaderd. 
Met deze bezoeken willen we ook onze 
interesse tonen in deze leden, informeren hoe 
het met ze gaat in deze corona tijden en weten 
hoe zij zich verhouden tot onze 
kerkgemeenschap qua interesse en 
betrokkenheid.  
De evaluatie leverde een zeer divers beeld op, 
variërend van mensen, die best interesse 
toonden en ook al actief zijn gaan meedoen 
aan activiteiten tot mensen die totaal geen 
interesse toonden en alles daar tussenin.  
We zien dit tevens als zeer waardevolle 
informatie voor het op te stellen nieuwe 
beleidsplan. We zullen onze actie ook 
uitbreiden naar andere leeftijdsgroepen en 
dezelfde soort inventarisatie maken bij leden 
die wel contact hebben met een wijkteamlid. Zo 
hopen we, dat we beter zicht krijgen op wat er 
in onze kerkgemeenschap leeft.     
* De diaconie voert 
gesprekken met 
verschillende 
organisaties in Rheden 
om te komen tot een 
Voedselkast bij het 
Dorpshuis.  
Daarnaast onderzoekt 
de Diaconie hoe er een 
actie kan worden 
opgezet die het 
mogelijk maakt om de 
compensatie van de 
overheid voor de gestegen energielasten straks 
te kunnen doneren door degenen die deze 
compensatie niet per se nodig hebben aan de 
minst verdienenden, die door de hoge 
energielasten in problemen dreigen te komen. 
* De aanschaf van nieuwe stoelen vordert 
gestaag. Deze week zal een kleuradviseur 
meedenken over de kleur van de bekleding. 
Daarna zal een definitief voorstel gemaakt 
worden.   
* Het zal u niet zijn ontgaan dat de Actie 
Kerkbalans zondag 16 januari van start gaat.  
In de kerkdienst van deze dag zal via een 
opgenomen filmpje hieraan aandacht worden 
besteed.  
De kerkenraad 
 
 
 

 

Nieuw Beleidsplan voor de komende 10 jaar 

Wij vinden het belangrijk dat u, als leden van 

de kerkgemeenschap, laat weten hoe u denkt 

over de toekomst van onze kerk.  

Daarom vragen wij u om uw inbreng voor het 

nieuw te maken beleidsplan.  

 

Uw mening, ideeën en wensen kunt u 

kenbaar maken door een mail te sturen naar 

bestuur@dorpskerkrheden.nl 

Ook kunt u op de website een 

reactieformulier invullen.  

 

Geeft u a.u.b. aan over welk werkterrein uw 

reactie gaat: Erediensten, Pastoraat, 

Diaconaat, Vorming en toerusting, Jeugdwerk, 

Kerk zijn in Rheden, Oecumene, Regionale 

samenwerking, Communicatie, Beheerszaken.  

De kerkenraad 

 

 

Gebed om woorden 
 

Wij bidden U om taal die ons bij elkaar brengt. 
Niet tot een wij dat er altijd al was   

maar een gemeente vol van verschillen. 
 

Wij bidden U om woorden van goede moed, 
geen vroom gebral dat de leegte vult,  

de angst overschreeuwt, het verlies kleineert, 
maar stille, kleine woorden  
voor hoop, liefde, goedheid.  

 
Wij bidden U om woorden  

die heel maken wat gebroken is 
tussen geliefden, in gezinnen, onder vrienden. 

 
God, wij bidden U om taal,  
om woorden die ons leren  

te geloven wie U bent. 
 

 

 

 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. 

Kopij aanleveren tot uiterlijk  

donderdag 20 januari 18.00 uur  

via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 

Samenstelling: Ineke van Huissteden 

 

We wensen u een goede week!  

mailto:bestuur@dorpskerkrheden.nl

