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   WEEKBERICHT van 13 februari 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

Op zondag 13 februari wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Zesde zondag na Epifanie 
Voorganger is ds. Jan Willem Overvliet. 
 
Collectes 6 februari:  
1. Kerk in Actie: Noodhulp 
Nepal: Meer werkgelegenheid voor jongeren  

Omdat de 

werkloosheid in Nepal 

hoog is, vertrekken 

veel jongeren naar 

India, Maleisië of de 

Golfstaten.  

Daar zijn de 

arbeidsomstandig-

heden erbarmelijk en 

de lonen laag. Door 

de corona-pandemie 

moesten veel van 

deze 

arbeidsmigranten terugkeren.  

Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 

jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun 

eigen omgeving een menswaardig bestaan 

kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een 

landbouwtraining of vakopleiding en een 

stageplek en coaching. Ook worden zij in 

contact gebracht met afnemers of werkgevers. 

 
 
2. Kerkhuishouding 

    Kosten Erediensten 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 13 februari.  

 

- 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 6 

februari naar de fam. Otter en de 

fam. Smit. 

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 

 

Meeleven 
Fenny Otter kreeg slecht nieuws te 
horen in het ziekenhuis. Voor haar en 
voor haar man Henk een zware domper. We 
wensen hen beiden veel sterkte toe. 
 

  
 

 
Gerrit van Empel hoopt maandag 14 
februari de hoge leeftijd van 90 jaar te 

bereiken. We feliciteren hem van harte! 
 

 
Filmavond: Hors normes 
Op vrijdag 18 februari wordt de film ‘Hors 
normes’ vertoond. De aanvangstijd is 
gewijzigd, de film begint om 20.00 uur!,   
In verband met het beperkt aantal plaatsen is 
aanmelden voor deze film verplicht. Degenen 
die zich al eerder aangemeld hebben, hebben 
hiervan een bevestiging 
gehad. Heb je die nog niet 
ontvangen? Meld je dan 
snel aan, er zijn nog wat 
plekken vrij! 
Bruno leidt een opvanghuis 
voor zwaar autistische 
kinderen en zijn goede 
vriend Malek leidt 
kansarme jongeren op tot 
begeleiders van die 
kinderen. Saillant detail: Bruno is orthodox-
joods, Malek is islamiet. 
De organisatie moet roeien met de riemen die 
het heeft. Krap gehuisvest boven een 
falafeltent in hartje Parijs is het eigenlijk één 
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grote chaos, die de geduldige Bruno bedekt 
met de mantel der liefde. Een privéleven heeft 
hij eigenlijk niet, laat staan een liefdesleven. En 
dan zitten er ook nog inspecteurs in zijn nek te 
hijgen die zijn onorthodoxe instelling het liefst 
zouden willen sluiten. 
De ondanks-alles-optimistische toon is 
bijzonder aanstekelijk, en er wordt prachtig 
gespeeld, zowel door de professionele als niet-
professionele (autistische) acteurs. 
Leuk om te weten: Deze film is gemaakt door 
het Franse regisseursduo Nakache en 
Toledano, vooral bekend van de hit 
Intouchables en is gespecialiseerd in 
feelgoodfilms over ernstige thema’s. 
Aanmelden kan via de website 
www.dorpskerkrheden.nl of telefonisch bij 
José, zij is na 19.00 uur bereikbaar via 
telefoonnummer (06) 39 35 83 06. 
Groeten van Groep OLIVE 
 
Banier Kerkbalans weggewaaid 

Storm Corrie  van vorige 
week heeft het banier 
van Kerkbalans van de 
toren gewaaid, zodat het 
helaas verwijderd moest 
worden.  
Maar ondanks Corrie 
hopen we dat de giften 
voor Kerkbalans binnen 
waaien! 
Die van u toch ook? 
 

 
Kerkbalans, heeft u uw toezegging al 
gedaan? 
De Actie Kerkbalans is in 
volle gang. Velen van u 
hebben hun toezegging al 
gedaan, waarvoor onze 
hartelijke dank! Wij hopen dat 
degenen die dit nog niet deden dit binnenkort 
ook zullen doen.  
Er is ook iets opmerkelijks aan de hand wat 
wij niet hadden verwacht.  
Van de leden die wij per mail hebben benaderd 
heeft meer dan de helft nog niet gereageerd. 
U ook nog niet misschien?  
Dit kan verschillende oorzaken hebben. 
Misschien bent u er nog niet aan toe gekomen, 
misschien heeft u de mail niet ontvangen of is 
hij in uw ‘spam’ terechtgekomen.  
 
Misschien is er een andere oorzaak. Op 15 
januari hebben wij de mails verstuurd. Mocht u 
de mail niet hebben ontvangen, ook niet in uw  
‘spam’ box, laat u dit alstublieft even aan ons  

 
weten. Dat kan telefonisch aan Kees van den 
Haak 4953524 of 06-53391846 of via de mail 
aan cvk@dorpskerkrheden.nl.  
Mocht u de mail wel hebben ontvangen en ook 
uw toezegging hebben gedaan, dan heeft u, 
als het goed is, direct een mail ontvangen met 
een bevestiging.  
Heeft u deze niet ontvangen, neemt u dan ook 
even contact met ons op.  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  
De werkgroep Kerkbalans 2022 
 
Van de kerkenraad 

Na een lange periode van online vergaderen is 

de kerkenraad afgelopen donderdag gelukkig 

weer fysiek bijeen kunnen komen. Het voelde 

goed om elkaar rondom de tafel weer in 

levende lijve te zien.  

* In de vergadering was ruimte gereserveerd 

om met enkele redactieleden van ons kerkblad 

Ontmoeting te spreken. De redactie doet 

fantastisch werk voor de protestantse 

gemeenten van Rheden en Ellecom / De 

Steeg. Jaarlijks worden er tien prachtige 

Ontmoetingen gemaakt door deze groep onder 

aansturing van Ineke van Huissteden, die dit al 

vijftien jaren doet. Op dit moment bedraagt de 

oplage 390 op papier en 30 digitaal. 

Gesproken is o.a. over de indeling van 

Ontmoeting. Nu de kerken van Ellecom/De 

Steeg en Rheden nadrukkelijker de 

samenwerking zoeken zou het ook mooi zijn 

om dit in Ontmoeting tot uiting te laten komen 

door bijvoorbeeld alle activiteiten niet meer per 

kerkgenootschap te rangschikken, maar 

hiervan een gezamenlijke afdeling te maken. 

De vertegenwoordigers nemen dit idee mee 

terug naar de redactie. Punt van aandacht is 

het ouder worden van de leden van de redactie 

en redactieraad en de toekomstige opvolging. 

Het is goed om hier nu al aandacht aan te 

geven en de kerkenraad helpt met het zoeken 

van aanvulling. 

* Zoals bekend zijn de afgelopen maanden een 

groot aantal leden bezocht door leden van de 

kerkenraad. Deze bezoeken gaven een goed 
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beeld van wat er onder de gemeenteleden leeft 

en hoe het staat met de betrokkenheid. Over 

het algemeen werd er positief gereageerd op 

de bezoeken. Er blijkt een grote 

verscheidenheid te bestaan in de mate van 

betrokkenheid. De kerkenraad gaat zich 

beraden op de vraag hoe met deze 

verscheidenheid kan worden omgegaan, zodat 

er in de contacten met gemeenteleden meer 

kan worden ingespeeld op de al of niet 

aanwezige behoeften. Daarnaast hebben 

sommigen aangegeven binnen afzienbare tijd 

een actieve(re) rol te willen vervullen. Al met al 

een zinvolle actie die waarschijnlijk wel een 

vervolg zal krijgen.    

* Het CvK heeft aan de kerkenraad het voorstel 

gedaan om 150 nieuwe stoelen aan te 

schaffen. Het voorstel omvat beukenhouten 

stoelen met een blauw/groene bekleding op 

zowel het zitvlak als de rugleuning. Een deel 

van deze stoelen heeft armleuningen. Het plan 

is om 100 stoelen in de kerk te plaatsen en 50 

stoelen op te slaan zodat deze ingezet kunnen 

worden bij bijzondere gelegenheden. Gekozen 

is voor het mode First Place dat bij de 

proefzittingen onbetwist als meest comfortabel 

stoel uit de bus kwam. Voor de kleur van de 

stoffering heeft het CVK advies ingewonnen bij 

een kleuradviseuse. De kerkenraad is unaniem 

akkoord gegaan met het voorstel, zodat de 

stoelen deze week al besteld kunnen  worden 

en hopelijk voor Pasen geleverd kunnen 

worden.  

* Na twee jaren van afwezigheid wordt dit jaar 

weer een poging gedaan om het ‘Bonte 

Schaap Festival’ te organiseren. Een kleine 

versie van het aloude Schaapscheerdersfeest, 

maar dan minder commercieel en vooral voor 

de Rhedenaren. Ons is gevraagd hieraan ook 

mee te doen. Wij denken dat dit voor de 

Kerkgemeenschap een goede gelegenheid is 

om ons te presenteren. We denken nog na 

over een verdere invulling. Waarschijnlijk kan 

groep OLIVE hier een actieve rol in spelen.  

Er worden al weer plannen gesmeed voor een 

Jeugdkamp. De kerkenraad ondersteunt dit 

van harte en hoopt dat er dit jaar weer (zonder 

corona perikelen ) een geweldig kamp 

georganiseerd kan worden. Daarnaast hebben 

wij er ook over gesproken hoe en met wie de 

activiteiten voor met name de wat oudere jeugd 

weer opgepakt kunnen worden.  

De kerkenraad. 

 

 
 

Valentijnsdag 
Valentijnsdag is een dag waarop geliefden 
elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, 
bloemen, of kaarten. Valentijnsdag wordt 

gevierd op 14 februari. 
Paus Gelasius I riep in 496 
14 februari uit tot de dag 
van de Heilige Valentijn. 
Volgens een legende is 
Sint-Valentijn om zijn geloof 
vervolgd en persoonlijk 
ondervraagd door de 
Romeinse keizer Claudius 
II. Claudius was onder de 

indruk van Valentijn en probeerde hem onder 
doodsbedreigingen over te halen tot het 
heidense geloof van de Romeinen. Valentijn 
weigerde en probeerde zelfs Claudius te 
bekeren tot het christendom, waarna hij 
veroordeeld werd tot de dood. Vlak voor zijn 
executie zou hij een wonder verricht hebben, 
door de blinde dochter van zijn cipier te helen. 
Ook bestaat er een verhaal dat hem weergeeft 
als een priester die weigerde een wet, die het 
jonge mannen verbood te trouwen, uit te 
voeren. De keizer zou dit gedaan hebben om 
zijn leger te verbeteren, in de veronderstelling 
dat getrouwde mannen slechtere soldaten 
waren. De priester Valentijn voerde echter in 
het geheim de trouwplechtigheden uit. Toen 
Claudius hierachter kwam, liet hij Valentijn 
arresteren. 
Met Valentijnsdag hoef je niet alleen aan de 
romantische liefde te denken, stuur gewoon 
eens een kaartje aan iemand die het nodig 
heeft. 
 
Geheugensteuntje: 
di 15 feb: 20.00 uur: Mediteren in de Dorpskerk 
vr 18 feb: 20.00 uur: Film ‘Hors normes’ 
                                                           Dorpskerk 
 
 
 

Denkt u aan de voorgeschreven corona-

maatregelen 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 17 februari 18.00 uur  
via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 
 
Samenstelling: Ineke van Huissteden 

mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

