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“Ik geef aan de Kerk omdat de 
gemeenschap mij uitdaagt om te 

zoeken naar God en om Zijn 
licht te verspreiden.” 

Jan Willem Overvliet, predikant 
 

“Ik geef voor mijn Kerk omdat 
het Verhaal van en voor 

mensen door moet gaan. Het 
Verhaal dat mij, en naar ik hoop 

anderen, helpt en heelt.” 
Wijnand Jacobs, gemeentelid 

De afgelopen periode hadden de kerken 
het moeilijk. Door de coronapandemie was 
veel niet mogelijk en stond ons kerkelijk 
leven op een laag pitje. Voor veel leden 
was dit een groot gemis. Eens te meer 
werd duidelijk dat de Kerk voor velen van u 
van grote betekenis is.  

Nu er gelukkig weer meer mogelijk is, 
willen ook wij weer volop ‘kerk’ zijn en u 
allerlei mogelijkheden bieden om met 
elkaar ‘kerk’ te zijn. Naast de zondagse 
erediensten zijn er gesprekskringen, 
thema-avonden, groothuisbezoeken, 
verschillende activiteiten voor jeugd en 
jongeren, creatieve en culturele 
bijeenkomsten en veel meer...                                                      

Zo wil de Kerk weer een plek zijn waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, naar 
elkaar kunnen omzien en hun geloof 
kunnen delen. 

Wij vragen u ons hierin financieel te 
steunen door mee te doen aan de Actie 
Kerkbalans 2022. Met uw bijdrage maakt u 
het mogelijk om ook in 2022 een actieve, 
levende en gastvrije kerk te zijn. 
 

 

 

 
 
 

 

Een gastvrije kerk 
De kerk is voor iedereen. Voor jong 
en oud. Voor wie regelmatig komt en 
voor wie af en toe aanschuift. Voor wie 
zoekende is en voor wie al jarenlang 
gelooft. In de kerk bent u altijd welkom. 

Een inspirerende kerk 
In de kerk kunt u elke week even 
pauze nemen. Uitstijgen boven de 
drukte van de dag. Aangeraakt 
worden door God. Tijd vinden om stil 
te staan bij wat u bezighoudt en tijd 
vinden voor stilte of om naar muziek 
te luisteren. Elke week komen wij 
samen om ons geloof te vieren en te 
delen met elkaar. 

Een actieve kerk 
Naast de zondagse vieringen hebben 
wij een gevarieerd aanbod aan 
aciviteiten, zoals thema-avonden, 
filmavonden, jeugd- en 
jongerenactiviteiten, culturele en 
culinaire activiteiten, gespreks- en 
studiekringen, kerstmarkt en nog veel 
meer. 

Zorgzame gemeenschap in Rheden 
Kerk zijn we samen. We kijken naar 
elkaar om en zorgen voor elkaar. 
Even die bemoedigende 
schouderklop, dat luisterende oor en 
een helpende hand wanneer het 
nodig is. En we delen ook in elkaars 
vreugde. Dat is het kloppende hart 
van kerk-zijn. 
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Wist u dat uw gift aan Kerkbalans (deels) 
aftrekbaar is voor de belasting? 
Hierover en nog meer informatie over 
Actie Kerkbalans vindt u op: 
 
www.dorpskerkrheden.nl/kerkbalans 

Begroting 2022: 
 

 
 

Helpt u mee dit tekort weg te werken? 

 


