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   WEEKBERICHT van 27 februari 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

Op zondag 27 februari wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Zondag Quinquagesima 
50ste zondag voor Pasen 
Voorganger is ds. Bram Grandia, Doesburg 
 
Inleiding bij de dienst:  
Carnaval 
Het zuiden van ons land is dit weekend getekend 
door het carnaval. Hier en daar in het noorden 
ook wat plekken. Als kind in Breda leerde ik dat 
carnaval een heidens feest was. Het hoorde bij 
'de brede weg'. Drie dagen lang stond de wereld 
op zijn kop.  
Stel - denk ik - met het oog op de lezingen van 
zondag over de profeet Jeremia, die in Jeruza-
lem in de tempelpoort staat te schreeuwen tegen 
zijn volk en de toespraak van Jezus in het open 
veld tegen zijn volk, stel dat Jezus en Jeremia in 
hun tijd door middel van hun redevoeringen als 
een soort 'buutredenaars van God' de 
gevestigde orde omkeerden, dan zou er in het 
hedendaagse carnaval een mooie traditie 
verscholen zijn: Deze wereld omgekeerd.  
Stel je dat eens voor in deze tijden vol dreiging. 
 
Collectes 27 februari:  
1. Stg. De Boei, Dieren 
Deze stichting vangt jongeren op van 18 jaar 
en ouder die acuut onderdak nodig hebben. Ze 
beschikken over één plek voor kortdurende 
opvang en drie plekken voor langduriger 
verblijf. Jongeren krijgen begeleiding bij het 
verkrijgen van vast werk, huisvesting, etc. 
Daarnaast wordt een maatschappelijk vangnet 
rondom de jongere gecreëerd. Collecte van 
harte aanbevolen! 
 
2. Kerkhuishouding 

    Werk Pastorale Raad 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 27 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 20 

februari naar de fam. Peppelman 

en de fam. De Rijk. 

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 

 

Mevr. Bep Meerburg woont al weer enkele 
weken in Rhederhof, kamer 271. 
Haar tel.nr. is 088 990 13 67 

  

Meeleven 

Ben Hietkamp is ernstig ziek, maar 

de situatie was redelijk stabiel. Nu is 

er een longontsteking bij gekomen. 

Verdrietig.  

We wensen hem en zijn vrouw Jo veel sterkte! 

 

Bep Meerburg en Janny Beumer-Bosveld zijn 

beiden verhuisd naar Rhederhof. Fijn dat ze 

weer in Rheden terug zijn en we hopen dat ze 

het daar goed mogen hebben! 

 

Mevr. Hendrika Matser-te Selle is 98 jaar en 

woont in Rhederhof. Het gaat niet zo goed met 

haar en ze ligt veel op bed. We wensen haar 

sterkte. 

 

Alsnog de film Hors normes  

Vorige week werd de film uitgesteld vanwege 

de storm Eunice.  

Vanavond, 25 februari, wordt in de Dorpskerk 

de film ‘Hors normes’ alsnog vertoond. De 

aanvangstijd is 20.30 uur. U heeft alleen 

toegang met een geldige QR-code. 

 

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

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: 20.30 uur, deuren open om 20.15 uur 

Toegang: gratis, u kunt vrijwillig een gift  

                 doen. 

 

Van de kerkenraad  
De online uitzendingen van onze kerkdiensten 
bestaan nu bijna twee jaar. Het leek een goed 
idee om de reacties van de regelmatige kijkers 
te peilen. Daarom is er een paar weken 
geleden een enquête over de online 
uitzendingen meegezonden. Vijfentwintig 
personen hebben deze ingevuld en ingeleverd. 
Twee derde van de inzenders bekijkt vrijwel 
alle uitzendingen, zodat in de beantwoording 
van de vragen veel kijkervaring zit. 
Onderstaand een samenvatting van de 
reacties: 
* Ruim de helft kijkt met 2 of meer personen 
* Bijna iedereen kijkt live 
* Mensen kijken of op de TV of op de computer  
   of op de tablet 
* Bij een meerderheid van de inzenders leeft de  
   wenst om de tekst van de liederen in beeld te  
   brengen.  
* Over het algemeen is met tevreden over het  

  geluid en de manier waarop de predikant in  
  beeld wordt gebracht.  
* Aandachtspunten zijn het goed in de  
   microfoon spreken en het goed in de camera  
   kijken bij het welkom heten.  
* Over de informatie aan het begin en het einde  
   van de uitzending is met tevreden, de  
   projectietijd is aan de (te) korte kant.  
* Er is veel lof voor de technici. De online  
  diensten zijn een uitstekend middel om de  
  betrokkenheid van de gemeente in stand te     
  houden, vooral de afgelopen tijd toen het  
  bezoeken van de diensten niet of beperkt  
  mogelijk was.  
* Er werden ook nog een paar suggesties  
  gedaan zoals om de prachtige ramen die  
  onze kerk heeft in beeld te brengen tijdens de  
   orgelmuziek. Ook zou men wel wat meer  
   beelden van de aanwezigen willen zien. 
 
Conclusie:  
Al met al een positief beeld en veel waardering 
voor de kwaliteit van de uitzendingen, alle 
reden om op deze voet verder te gaan.  
De kerkenraad 
 

 

Tryo Cabaret 

Op 11 maart om 20.30 uur kunt u 
genieten van drie cabaretiers, die 
ons een voorproefje bieden van 
hun nieuwste voorstelling. Alle drie wonnen ze 
diverse cabaretfestivals en prijzen.  
In de voorstelling ‘Adembenemend’ laat Riza 
Tisserand ons lachen en nadenken over 
relaties, daten, vrouwen, mannen en de continue 
cirkel van liefde en afwijzing waar de halve 
wereld zich in bevindt. 
Davey Turnhout vraagt zich in zijn voorstelling 
‘Niet normaal gelukkig’ af, wanneer ben je nou 
echt gelukkig en wanneer is je leven normaal? 
Met hilarische anekdotes komt hij tot de kern, 
want zo normaal is het niet om gelukkig te zijn.  
Cabaretier en muzikant Klaas Prins schaamt 
zich overal voor, bijv. dat iemand er achter komt 
dat hij nog steeds zijn streefgewicht niet heeft 
gehaald of dat zijn oma er achter komt dat hij 
niet meer in God gelooft. In ‘Exodus’ gaat hij op 
zoek naar een uitweg uit de schaamte. 
Vanaf 20.00 uur zijn de deuren van de 
Dorpskerk open.  
Kaarten á € 10 kunt u bestellen via 
www.centrumdeverbeelding.nl 
Welkom bij een bijzonder TRYO! 
Datum: 11 maart 

Plaats: Dorpskerk 

Aanvang: 20.30 uur 

Toegang: € 10,- 

http://www.dorpskerkrheden.nl/
http://www.centrumdeverbeelding.nl/
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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, maar pas op 4 maart! 
Door de storm Eunice moeten wij nog even extra 
geduld hebben om naar de SOOS te gaan. 
Afgelopen vrijdagavond was het geen weer om 
naar de film in de Dorpskerk te komen en deze is 
daarom ook terecht een week doorgeschoven 
naar 25 februari om 20.30 uur.  
Na de film kunnen we in de kerk ook een drankje 
drinken en elkaar ontmoeten.  
Om bovenstaande reden stellen wij onze start 
van de SOOS35+ met nog een week uit. 
Hartelijk welkom op 4 maart vanaf 21.00 uur. 
Met vriendelijke groet Adri de Kort  
 

Nacht van het Verhaal: Doet u mee? 
De ‘Nacht van het Verhaal’ wordt eindelijk toch 
gehouden in de Dorpskerk, op vrijdag 1 april.  
De Nacht van het Verhaal is een open podium 
waar verhalen, gedichten en anekdotes worden 
afgewisseld met zang en muziek. 
 
Heeft u iets gelezen of geschreven wat zeker de 

moeite waard is om aan 
anderen te laten horen? 
Heeft u iets 
meegemaakt wat u wilt 
delen? Kunt u prachtig 
zingen? Wilt u een 

muziekstuk ten gehore brengen? 
Bij de Nacht van het Verhaal mag iedereen zijn 
of haar verhaal vertellen. Het mag verdrietig zijn, 
grappig, echt gebeurd, verzonnen, inspirerend, 
om bij weg te dromen, of… 
 
Wilt u eraan bijdragen om deze avond een 
succes te maken en heeft u iets te vertellen door 
middel van een verhaal, gedicht, anekdote, zang 

of muziek? U kunt zich tot en met 20 maart 
aanmelden via e-mailadres 
webmaster@dorpskerkrheden.nl of bij Marret 
Uijl, telefoonnummer (06) 518 27 519. Meer 
informatie kunt u vinden op de website 
www.dorpskerkrheden.nl. 
 
Ook als u alleen wilt luisteren, bent u natuurlijk 
van harte welkom! De Nacht van het Verhaal is 
op vrijdag 1 april om 20.30 uur in de 
Dorpskerk. De toegang is gratis. 
 

 
Geef vrede Heer, geef vrede 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 

 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang. 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 

o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

 
Liedboek 1010: 1 en 2 

 

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

mailto:cvk@dorpskerkrheden.nl
mailto:webmaster@dorpskerkrheden.nl
http://www.dorpskerkrheden.nl/
mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

