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   WEEKBERICHT van 23 januari 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

Op zondag 23 januari wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Derde zondag na Epifanie 
Voorganger is ds. Gert Jansen uit Ellecom.  
Dit is een gezamenlijke viering met de 
buurgemeente van Ellecom/De Steeg.  
Door deze gezamenlijke diensten zal het 
preekrooster af en toe afwijken van het 
oorspronkelijke. 
 
Collectes 23 januari:  

1. ZWO-project Opvang straatmeisjes in  
    Accra, Ghana 

Ghana is een West-Afrikaans 
land dat zich goed ontwikkelt, 
maar de verschillen tussen noord 
en zuid zijn nog groot. In de 
dorpen in het droge noorden is 

het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd 
goed en hebben jongeren weinig kans op werk. 
Veel jongeren trekken naar de hoofdstad 
Accra, waar 25.000 kinderen op straat werken 
en leven. 
In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen 
ieder jaar veertig meisjes terecht vanaf 14 jaar. 
Een enthousiast en deskundig team van do-
centen en sociaal werkers begeleiden de 
meisjes intensief. 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 

    Kosten Weekberichten 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 23 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 16 

januari naar het Medisch Centrum 

aan de Haverweg, met name naar 

dokter Doornink en dokter Bekkering. 

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 

 

Van de kerkenraad 
Vorige week vrijdag heeft de regering weer een 
persconferentie gegeven en daarin een aantal 
belangrijke versoepelingen van de lockdown 
aangekondigd.  
Deze week heeft ook de landelijke PKN haar 
aanbeveling aan de plaatselijke kerken 
aangepast.  
Kort gezegd, de landelijke PKN geeft aan, dat 
vanaf 23 januari fysieke kerkdiensten weer 
mogelijk zijn. Hierbij zullen de corona maat-
regelen wel moeten worden toegepast.  
Deze zijn:  
- Maximaal 50 bezoekers 
- 1.5 meter afstand bewaren 
- Mondkapjes dragen bij verplaatsingen  
- Goede ventilatie 
- Ingetogen zingen.  
Weer naar de kerk! 
Met toepassing van deze regels zijn 
aanstaande zondag in de Dorpskerk bezoekers 
ook weer welkom. U hoeft niet van tevoren te 

reserveren, maar wij 
registeren wel de 
namen van degenen 
die de dienst 
bezoeken.  
Met het zingen zijn 

we voorlopig ook nog voorzichtig. Er zal 
gemeentezang zijn, maar beperkt en het 
koortje houden we voorlopig in stand.  
Ook raadt de PKN gemeenten aan om het 
gemeentewerk zoveel mogelijk weer op te 

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


- 2 -  

starten met inachtneming van de huidige corona 
maatregelen. Voor kerkenraden, gespreks-
groepen etc. geldt dat deze - bijv. in een 
kerkgebouw - bij elkaar kunnen komen. Ook 
jeugdwerk is weer mogelijk. 
 
Deze en volgende week zondag zijn de diensten 
nog gezamenlijk met Ellecom-De Steeg. Vanaf 
februari beginnen de diensten daar ook weer 
fysiek. 
 
We zijn blij dat we weer mensen mogen 
ontvangen tijdens de kerkdiensten. Door velen 
van u werd het ‘niet naar de kerk kunnen’ als 
een gemis ervaren en we hopen dan ook dat u 
de weg naar de Dorpskerk weer weet te vinden. 
Ook hopen we, dat ook de andere activiteiten 
weer op gang komen.  
 
De afgelopen week heeft het CVK een verdere 
stap gezet in de aanschaf van de nieuwe 
stoelen. Samen met een kleuradviseur is 
gekeken naar een mooie passende kleur voor de 
nieuwe stoelen en is mede naar aanleiding van 
de uitkomsten van de proefplaatsingen gekozen 
voor het aan te schaffen type. Overigens heeft u 
nog steeds de mogelijkheid om een of meer 
oude stoelen te reserveren.  
 
U heeft gemerkt dat Actie Kerkbalans van start is 
gegaan. Net als vorig jaar heeft ons 
promotiefilmpje weer de landelijke PKN site 
behaald. Opnieuw een mooi resultaat voor de 
filmmakers Marret Uijl en Sjaak Zeilmaker waar 
ze best trots op mogen zijn.  
De kerkenraad. 

 
Deelnemers gezocht voor 
Ouderenproject: Mens durf te leven! 
Op 1 maart start in Rhederhof Mens durf te 
leven! Tijdens 8 dinsdagmiddagen nemen 
muzikant Jorike Kroon, choreograaf Paula 
Walta en schrijfdocent Marjon Weijzen 
deelnemers mee op ontdekkingsreis naar soms 
lang vergeten herinneringen en verhalen uit 
een rijk leven.  
 

 
Wie kan hieraan deelnemen? 
Zelfstandig wonende ouderen die op zoek zijn 
naar nieuwe contacten, bezigheden, zingeving 
en verrijking van hun leven. Ook kunnen 
kwetsbare ouderen deelnemen die 
ondersteund worden door een zorginstelling. 
Het aanbod is laagdrempelig en vereist geen 
speciale vaardigheden. Ook een fysieke 
beperking hoeft geen belemmering te zijn. 
 
Het plezier staat voorop! Meedoen vereist geen 
speciale vaardigheden. 
Kosten: € 50, inclusief koffie & thee 
Aanmelden en meer informatie: Marjon 
Weijzen uit Rheden (06-27061942) of Paula 
Walta (06-41938746 
/ info@beeldenddanstheatertelder.nl). 
 
 

 

 

 

 

Denkt u aan de voorgeschreven 

coronamaatregelen als u de kerk 

bezoekt, voor uw eigen 

gezondheid en die van anderen! 

 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. 

Kopij aanleveren tot uiterlijk  

donderdag 27 januari 18.00 uur  

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

Samenstelling: Ineke van Huissteden 

 

We wensen u een goede week!  
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