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   WEEKBERICHT van 20 februari 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

Op zondag 20 februari wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Zondag Sexagesima 
60ste zondag voor Pasen 
Voorganger is ds. Jan Willem Overvliet. 
Dit is een dienst van Schrift en Tafel.  
Er is ook Kindernevendienst en koffiedrinken 
na de dienst. 
 
Collectes 20 februari:  
1. Slachtoffers droogte in Ethiopië. 
In Ethiopië heerst de ergste droogte in meer 
dan 40 jaar. Op sommige plaatsen is al drie 
jaar lang geen druppel regen meer gevallen. 
Voor meer dan 13 miljoen mensen dreigt 
honger.  

Door deze aanhoudende uitzonderlijke droogte 
gaan gewassen dood en sterven dieren, met 
honderdduizenden tegelijk. Volgens de 
Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van 
Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. 
Omdat er ook in de komende tijd geen regen 
zal vallen, wordt het alleen nog maar erger. 
Kerk in Actie heeft gevraagd om de getroffen 
bevolking te helpen met water, voedsel en 
medicijnen. Er worden tanks geïnstalleerd om 
water op te slaan dat met vrachtauto’s zal 
worden aangevoerd. Aan ernstig ondervoede 
kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die 
borstvoeding geven, wordt extra voedsel 
uitgedeeld. 
Ook worden dieren geholpen met water, 
voedsel en medicijnen; zij zijn immers voor 
veel mensen hun inkomstenbron. 
De diaconie heeft besloten hiervoor te 
collecteren en bedragen, die t/m 28 februari 
worden gestort op ons banknummer 

 NL32 RABO 0355 2003 84, onder vermelding 
van ‘Afrika’, worden door de diaconie 
verdubbeld. 
 
2. Kerkhuishouding 

    Verwarming kerkgebouw 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 20 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 13 

februari naar mevr. A. van Wieren 

en de fam. Verholt. 

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 

 

Volgens de laatste informatie van Iris & De Mol 
begint de uitvaartdienst van mevr. Woning 
vandaag, 18 februari, niet om 11.00 uur maar 
om 11.30 uur. 
Voorganger is Bert Bomer. 

  
Film Hors normes 

Vanavond, 18 februari, wordt in de Dorpskerk 

de film ‘Hors normes’ vertoond. De 

aanvangstijd is 20.00 uur. Door versoepeling 

van de coronamaatregelen is het niet meer 

noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeldt. 

Wel heeft u alleen toegang met een geldige 

QR-code. 

Bruno leidt een opvanghuis voor zwaar 

autistische kinderen en zijn goede vriend Malek 

leidt kansarme jongeren op tot begeleiders van 
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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 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. 

Meer informatie kunt u vinden op de website 

www.dorpskerkrheden.nl.  

Waar: Dorpskerk  

Datum: vrijdag 18 februari 

Tijd: 20.00 uur, deuren open om 19.45 uur 

Toegang: gratis, u kunt vrijwillig een gift  

                 doen. 

 

Actie Kerkbalans belangrijke mededeling 
Ruim 5 weken geleden 
hebben we vol goede 
moed de Actie Kerkbalans 
ingeluid. Met brieven of 
mails zijn alle leden 
benaderd. Nu zien we dat 

een groot aantal van de leden die via mail zijn 
benaderd nog niet hebben gereageerd. Dat is 
nogal bijzonder en we hebben uitgezocht wat 
de oorzaak hiervan is. Hiervoor hebben wij ook 
contact gezocht met LRP, de landelijke 
uitvoerder van Kerkbalans.  
Gebleken is dat het fout is gegaan bij het 
verzenden van de mails door LRP. De mails 
zijn wel verstuurd, maar een flink aantal is niet 
doorgestuurd door de provider van de 
geadresseerden. Heel vervelend en wij zijn 
hierin best teleurgesteld. Wij gaan volgende 
week iedereen die per mail is benaderd, maar 
van wie wij nog geen toezegging of een andere 
reactie hebben ontvangen opnieuw per mail 
benaderen. Dus als u hierbij zit, houdt u s.v.p. 
uw mailbox en ook de spam box in de gaten. 

Wilt u dan alsnog uw toezegging doen of het 
ons laten weten als u geen mail heeft 
ontvangen en ook nog niet hebt toegezegd? U 
kunt reageren via cvk@dorpskerkrheden.nl of 
via 06 53391846. 
Wij hopen dat wij dan binnenkort de 
ontbrekende toezeggingen zo veel mogelijk 
ook hebben ontvangen.   
Alvast dank! 
Werkgroep Kerkbalans  

 

Van de kerkenraad 

* Afgelopen dinsdag heeft onze regering het 

merendeel van de coronamaatregelen 

afgeschaft. In twee stappen gaan de 

versoepelingen in. Ook voor de kerken ontstaat 

ruimte om af te schalen. Nog niet aanstaande 

zondag, maar de 27e februari zullen ook wij 

verdere versoepelingen doorvoeren; denkt u 

daarbij aan geen registratieplicht, geen 

maximum aantal bezoekers en de stoelen niet 

meer (allemaal) op 1.5 meter. Volgende week 

zullen er vanuit de PKN nog nader uitgewerkte 

adviezen komen, we wachten deze met 

belangstelling af.  

Behalve voor de kerkdiensten worden de 

regels voor de andere activiteiten ook 

versoepeld. Zo kunnen zo langzamerhand alle 

activiteiten de komende tijd weer worden 

opgestart. Op de website wordt u hiervan op de 

hoogte gehouden en wordt ook vermeld welke 

regels er eventueel nog van toepassing zijn op 

de betreffende activiteit.    

* Gedragsregels zijn binnen 

kerkgemeenschappen de laatste tijd ook een 

actueel thema geworden. De landelijke PKN 

doet aan de plaatselijke gemeente 

aanbevelingen om dit thema bespreekbaar te 

maken en beleid en gedragsregels op te 

stellen. Dit gaat onder de naam ‘Veilige 

gemeente’. 

De kerkenraad heeft zich de afgelopen tijd ook 

met dit thema bezig gehouden en een aantal 

voorstellen besproken zoals een 

beleidsdocument ‘Veilige Gemeente’, 

regels/afspraken over aanname en introductie 

van vrijwilligers en gedragsregels voor werkers 
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in de kerk. Deze regels gaan vooral over 

respect, gelijkwaardigheid, omgaan met 

verschil in machtspositie, omgang met mensen 

in een kwetsbare positie, e.d. In een volgende 

vergadering zullen deze stukken worden 

vastgesteld en U zult hiervan ook het nodige 

terugzien op de Website.   

* Zoals vorige week al aangekondigd heeft het 

CVK de nieuwe stoelen besteld. De levertijd ligt 

tussen de 7 en 10 weken. Met een beetje geluk 

is dat vóór Pasen, maar dat is niet zeker.  

Intussen moeten we aan de slag met een 

bestemming van de huidige stoelen. Een 

aantal leden heeft aangegeven belangstelling 

te hebben, maar daarmee zijn lang niet alle 

stoelen vergeven. We hebben inmiddels ook 

een advertentie geplaatst op ‘Kerkbank’, een 

soort marktplaats voor kerken, die allerlei 

kerkelijke artikelen in de aanbieding hebben 

van liedboeken tot complete orgels. Maar hier 

zijn nog geen reacties op gekomen. We 

denken ook zelf nog aan alternatieve 

bestemmingen en willen u ook vragen om met 

suggesties te komen. En natuurlijk, als u zelf 

nog belangstelling heeft voor een of meer 

stoelen, dan kunt u nog reageren. 

* Afgelopen oktober hebben de moderamina 

van Ellecom/De Steeg en Rheden bij elkaar 

gezeten om te bespreken of nauwere 

samenwerking gewenst is en zo ja, hoe dat 

dan zou kunnen plaatsvinden. Het was een 

oriënterend gesprek dat resulteerde in de 

afspraak om de mogelijkheden per college 

afzonderlijk nader te verkennen. Door corona 

zijn deze overleggen wat vertraagd, maar 

inmiddels hebben ze alle plaatsgevonden. 

Gebleken is dat we van elkaar kunnen leren en 

zeker ook activiteiten gezamenlijk kunnen 

aanpakken. De recentelijk gehouden online 

kerkdiensten zijn daar een voorbeeld van. In 

maart komen de moderamina weer bij elkaar 

om conclusies te trekken en verdere afspraken 

te maken. 

De kerkenraad   

 
Wie heeft nog interesse in de kerkstoelen?  
Hierboven heeft u kunnen lezen, dat de nieuwe 
stoelen er binnen afzienbare tijd zullen zijn. De 

oude stoelen 
moeten dan de 
kerk uit. We 
hebben 
verschillende 
opties om ze kwijt 
te raken, maar ook 
u heeft nog steeds 

de kans om een paar stoelen te verkrijgen.  
 
Als u geïnteresseerd bent in één of meer 
stoelen kunt u dat kenbaar maken door even te 
mailen naar cvk@dorpskerkrheden.nl of te 
bellen naar 026 4953524 of 06 53391846. 
Als u mailt, vermeldt dan ook uw naam, adres 
en telefoonnummer. Wij nemen dan contact 
met u op als de stoelen beschikbaar zijn.  
Kees van den Haak 
 

SOOS 35+ weer open 

Noodgedwongen lag de SOOS weer vele 
maanden stil na de zo bemoedigende start van 
het seizoen 2021-2022. 
Nu gloorde er afgelopen week weer hoop en 
perspectief, wat bevestigd werd door de 
persconferentie van minister Kuipers begin 
deze week. Vele versoepelingen zijn bekend 
gemaakt, waar we blij mee zijn! 
 
De SOOS 35+ gaat weer open op vrijdag 25 
februari om 21.00 uur. We kunnen elkaar 
weer ontmoeten, bijpraten en gezamenlijk het 
glas te heffen. 
Maar: laten we onze verantwoordelijkheid 
nemen bij symptomen of klachten van corona 
en ons houden aan de geldende maatregelen. 
Tot ziens, en welkom op de SOOS! 
Hartelijke groet namens de SOOS 35+ 
Adri de Kort    
 
Geheugensteuntje: 
ma 21 feb: 13.30 uur: Redactie Ontmoeting,  
                                                                    JBC 
di 22 feb: 20.00 uur: Mediteren in de Dorpskerk 
 
 

Denkt u aan de nu nog voorgeschreven 

corona maatregelen als u de kerk bezoekt, 

mondkapje en afstand houden, voor uw 

eigen gezondheid en die van anderen! 

 

Volgende week maken we weer een 
Weekbericht. 
Kopij aanleveren tot uiterlijk  
donderdag 24 februari 18.00 uur  
via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 
 
Samenstelling: Ineke van Huissteden                               
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