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   WEEKBERICHT van 30 januari 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

Op zondag 30 januari wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Vierde zondag na Epifanie 
Voorganger is ds. Bert Bomer uit Doesburg. 
Dit is voor nu de laatste gezamenlijke viering 
met de buurgemeente van Ellecom/De Steeg.  
 
Collectes 30 januari:  

1. Leger des Heils - Buurthuiskamer Arnhem 
Het Leger des Heils wil een huiskamer voor de 

buurt zijn, dus voor íedereen! 
Alleen thuiszitten hoeft niet. 
Iedereen kan gezellig langs 
komen naar de buurthuiskamer 
op maandag of woensdag van 
10-12 uur. In de buurthuiskamer 

is er een kopje koffie, een praatje, een 
spelletje, wat te lezen. Er is een ruilboekenkast 
waar men een interessant boek mee kan 
nemen, en zelf ook kan inleveren. Kortom, een 
bruisend punt van de wijk; een huiskamer. 
Ook voor praktische hulp, bijvoorbeeld rondom 
inkomen, huis of buurt is er altijd iemand 
aanwezig voor maatschappelijke hulp. 
Ook voor ‘zingevingsvragen’ is er regelmatig 
iemand aanwezig als iemand het even niet 
meer weet of niet meer ziet zitten.  
 
2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud Dorpskerk 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 30 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 

23 januari naar  

de fam. Koch en  

de fam. Huybertsen. 

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 

 

Blij verrast waren we 

gisteren, toen Willem 

Kruithof bij ons kwam met 

een prachtige bos bloemen 

van de Dorpskerk. Geweldig 

dat jullie aan ons denken. 

Heel hartelijk dank daarvoor 

en groet aan allen! 

Gerda en Marc Koch  

 

 

 

 

Meeleven: 

Op 29 januari hoopt  

mevr. E. Mulder-de Kruijf, 92 jaar te worden en  

dhr. H. IJspeert hoopt een dag later ook 92 jaar 

te worden.  

Van harte gefeliciteerd! 

 

 
Mediteren op dinsdagavond 
Samen mediteren is onmiskenbaar een 

kostbaar geschenk. Dat 
hebben we even moeten 
missen i.v.m. corona, maar 
gelukkig maken de 

versoepelingen van 25 januari jl. het weer 
mogelijk om een nieuwe serie meditatie-
avonden te starten. 
Een aantal mensen had al aangeven hieraan te 
willen meedoen, maar er is nog plaats voor 
nieuwe deelnemers. 
Het betreft 10 avonden van 20:00 uur tot 21:00 
uur in de Dorpskerk. 
De eerste avond start op 1 februari a.s. en zo 
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elke week( behalve 1 maart) tot en met 12 
april. 
U kunt de eerste keer gerust eens komen 
kijken of het iets voor u is. Als dat niet het 
geval is kost het niets.  
De kosten blijven (in tegenstelling tot zo’n 
beetje alles om ons heen) gelijk aan vorig jaar: 
€  60,00 voor de gehele serie, dus slechts  
€ 6,00 per avond. 
Als u meer informatie wenst of zich wil 
opgeven kan dat bij: 
Jos van den Houten 
e-mail: jjvandenhouten@hetnet.nl 
tel: 026- 495 40 79 
 
Concert Staffa Trio 
Voor zondagmiddag 6 februari staat een 
concert van het Staffa Trio gepland in de 
Dorpskerk, dat nu gelukkig door kan gaan.       
Het Staffa Trio is opgericht in 2013 en bestaat uit 
violiste Symone Boerstoel, klarinet, Angela 
Kreeftmeijer, viool en Mark Kreeftmeijer, piano.  
Het Staffa Trio speelt kamermuziek in originele 

bezetting en bewerkingen van barok tot de 20e 

eeuw.   

Staffa is afgeleid van het Schotse eiland Staffa 
waar Felix Mendelssohn na een bezoek de 
beroemde ouverture ‘Die Hebriden’ schreef.                                                                                                                            
In 2019 was het Staffa Trio ook te gast in de 

Dorpskerk. Zij 
verzorgden toen 
een prachtig 
concert van hoog 
niveau.  
Voor het komende 
concert hebben zij 
een mooi en 
aantrekkelijk 
programma 
samengesteld. Zij 
zullen werken 

spelen van  bekende en wat minder bekende 
componisten onder wie Dmtri Sjostakovitsch 
(1906-1975), Aram Khachaturian (1903-1978), 
John Williams (1932-  ) en Maurice Ravel (1875 
– 1937). 
Het concert begint om 15:30 uur en zal 
ongeveer een uur duren. Vanaf 15:00 uur kunt u 
de kerk binnen en is er koffie of thee met wat 
lekkers.  
Entree is gratis, wel vragen wij een vrijwillige 
bijdrage bij de uitgang. 
 
In verband met de geldende corona regels 
vragen wij u bij de ingang om uw QR code te 
tonen.  
 

Politiek Forum en Debat verplaatst naar de 
Dorpskerk 

In het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
maart organiseert ‘De 
Verbeelding’ een politiek forum 
met de politieke partijen in 
Rheden. De lijsttrekkers worden 
bevraagd op de belangrijkste 

standpunten van hun partij en gaan daarover 
met elkaar het debat aan.  
Het gaat om thema’s, die er toe doen voor 
inwoners van de gemeente Rheden en 
omstreken. Thema’s die aan bod kunnen komen 
zijn bijvoorbeeld: de aanpak van armoede, 
jeugd- en jongerenbeleid, de groeiende 
winkelleegstand in de Groenestraat en wat dit 
alles betekent voor de leefbaarheid voor jong en 
oud in het dorp Rheden.   
U wordt van harte uitgenodigd om de politici het 
vuur na aan de schenen te leggen en/of om te 
komen luisteren om uw keuze bij de 
gemeenteraadsverkiezingen te voeden. 
 
Het lijsttrekkersdebat stond gepland in het 
Dorpshuis, maar is vanwege de capaciteit 
beperkende corona maatregelen verplaatst en 
vindt nu plaats in de Dorpskerk op 11 februari. 
U bent welkom vanaf 19.30 uur en het debat 
begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. 
Coronatoegangsbewijs is noodzakelijk.  
Voor verdere info.: 
www.centrumdeverbeelding.nl  
 
Van de kerkenraad 
Na een lange periode van gedeeltelijke 
lockdown konden we afgelopen zondag 
gelukkig weer fysiek in de kerk aanwezig zijn. 
Het betekende tezamen met een aantal gasten 
uit Ellecom en De Steeg nog geen massale 
toestroom, maar dat hadden we ook nog niet 
verwacht. Zo’n ruim dertig mensen maakten 
van de mogelijkheid gebruik. Het was goed om 
elkaar weer te ontmoeten en we hopen dat dit 
het begin is van een langere periode, waarin 
het kerkelijk leven weer meer en hopelijk ook 
volledig tot bloei kan komen. We zien ook 
andere activiteiten weer op gang komen, 
waaronder de cantorij, de meditatiecursus, de 
concertserie. Ook de vergaderingen worden 
weer vaker fysiek gehouden.  
 
In de afgelopen twee jaren is er in het hele land 
een grote ontwikkeling geweest met betrekking 
tot het online uitzenden van kerkdiensten, ook 
in onze Dorpskerk. Het is fijn dat een aantal 
vrijwilligers bij toerbeurt de techniek hiervoor 
verzorgt. Het opnameteam is echter benieuwd 
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hoe u de uitzendingen waardeert. Het gaat 
daarbij niet om de inhoud van de diensten, 
maar om de techniek van uitzenden. Er is een 
aantal vragen opgesteld, waarop we van u 
graag de antwoorden ontvangen. Het 
enquêteformulier treft u bij dit Weekbericht aan. 
Uw mening gebruiken we om te kijken of we de 
kwaliteit van de opnamen mogelijk kunnen 
verbeteren. 
U kunt het formulier op papier invullen en 
afgeven in de kerk of in de brievenbus van het 
JBC, u kunt het ook digitaal invullen en sturen 
naar bestuur@dorpskerkrheden.nl en tenslotte 
kunt u het ook via de website invullen en 
verzenden. 
 
Afgelopen woensdag was het College van 
Kerkrentmeesters aanwezig bij een (online) 
overleg met de Gemeente Rheden en de 
eigenaren/beheerders van de andere 
kerkgebouwen in de gemeente Rheden. De 
gemeente is bezig beleid te maken inzake de 
(toekomst van) de kerkgebouwen in onze 
gemeente. Al eerder is er onderzoek gedaan 
bij de verschillende kerken naar de stand van 
zaken en de toekomstperspectieven van de 
kerkgebouwen en afgelopen woensdag zijn de 
uitkomsten van dit onderzoek besproken. Het 
overleg was vooral een eerste stap om met 
elkaar te bespreken hoe de gemeente de 
kerkgemeenschappen kan ondersteunen bij 
het beheer van de kerkgebouwen. Dit overleg 
zal zeker een vervolg krijgen en we hopen en 
verwachten dat de gemeente komt met 
voorstellen die ons verder helpen.   
De kerkenraad 
 
Weer naar de kerk! 

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.  

 
 
 
Geheugensteuntje: 
di 1 feb: 20.00 uur: Mediteren in de Dorpskerk 
 
 
 

 

 

 

 

 

Denkt u aan de voorgeschreven 

coronamaatregelen als u de kerk 

bezoekt, voor uw eigen 

gezondheid en die van anderen! 

- Maximaal 50 bezoekers 

- 1.5 meter afstand bewaren 

- Mondkapjes dragen bij verplaatsingen  

- Goede ventilatie 

- Ingetogen zingen. 

 

 

Liefdevolle God, 
  

Dank U voor woorden op mijn lippen 
die ik zingen mag. 

Dank U voor de liederen in mijn hart 
die ik uiten mag. 

  
Ik dank U voor het zingen 

dat ik zo graag doe. 
Ik dank U dat ik me de woorden kan 

herinneren, 
die vallen me zo toe. 

  
Dank U dat ik liederen mocht leren, 

al was ik misschien nog klein. 
Dank U dat die woorden mijn leven zijn 

meegegaan, 
al was mijn geloof soms klein. 

  
Ik wil U van harte zingen, 
dat doe ik nu zo graag. 

Ik wil U loven en prijzen, 
mijn zingen is voor U. 

  
Amen 

 
Volgende week maken we weer een 
Weekbericht. 
Kopij aanleveren tot uiterlijk  
donderdag 3 februari 18.00 uur  
via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 
 
Samenstelling: Ineke van Huissteden 

 

We wensen u een goede week! 
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