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   WEEKBERICHT van 6 februari 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

Op zondag 6 februari wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Vijfde zondag na Epifanie 
Voorganger is ds. Jan Willem Overvliet 
Er is ook Kindernevendienst en koffiedrinken 
na de dienst 
 
Goede Doelen Zondag 
Deze zondag is het Zondag Werelddiaconaat. 
De diaconie heeft deze datum gekozen als 
Goede Doelen Zondag. 
Tijdens de dienst zijn vertegenwoordigers 
aanwezig van een viertal organisaties, die door 
de diaconie worden ondersteund: 
1. Buurthuiskamerproject Leger des Heils   
    Arnhem 
2. Voedselbank Arnhem 
3. Speelstoet Velp, de speelgoedwinkel zonder  
    kassa 
4. Hart voor Velp, zorgbedrijf annex cadeau-  

    en speelgoedwinkel 

Na de dienst heeft u de gelegenheid om in het 
koor van de kerk kennis te maken met deze 
organisaties en hun activiteiten. 
 
Collectes 6 februari:  
1. Werelddiaconaat 

Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda 
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk 
om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds 
grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. 
Soms is er droogte, soms staan de velden onder 
water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt 
Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om 
het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe 
landbouwtechnieken en bewaren hun oogst 

beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. 
Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand 
het hele bedrag gebruiken voor een grotere 
(landbouw)investering. Daarmee krijgen 
boerinnen en boeren de slagkracht om hun 
productie te verhogen. Ze maken energiezuinige 
ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, 
leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat 
is goed voor mens èn natuur.  
 
2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud JBC 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 6 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 30 

januari naar mevr. Kersenboom-Beumer en de 

fam Rikken. 

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 

 

Concert Staffa Trio 
Deze 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.   

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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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.  
 
Lijsttrekkersdebat Rheden 
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 debat vindt 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  

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 
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 

 
Bericht van Amnesty 
Deze maand vragen we aandacht voor 2 
studenten uit Iran. Ali Yousene (21) en 

Amir Hossein Moradi (22) 
werden in april 2020 opgepakt 
door de Iraanse veiligheids-
dienst op verdenking van het 
hebben van banden met een 
oppositiegroep.  
Na hun arrestatie hielden 
agenten hen 60 dagen vast zonder contact met 
de buitenwereld. Ze werden geslagen en 
gedwongen te ‘bekennen’.  
We roepen de Iraanse autoriteiten op om Ali 

http://www.dorpskerkrheden.nl/
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Youseni en Amir Hossein Moradi onmiddellijk 
vrij te laten. 
 
Ook schrijven we voor José Eduardo Ravelo uit 
Mexico. Hij belde op 23 juli 
2021 zijn moeder om te 
zeggen dat de politie hem 
twee dagen eerder had 
opgepakt. Hij vertelde haar 
dat agenten hem sloegen en 
seksueel mishandelden. De 
23-jarige José overleed een 
paar dagen later aan inwendig letsel. 
We roepen de autoriteiten in Mexico op een 
grondig onderzoek te doen naar de 
beschuldigingen van marteling, seksuele 
mishandeling en buitensporig politiegeweld 
tegen José Eduardo Ravelo. 

De bijgesloten brieven kunt u per mail 
versturen. Ze zijn ook te vinden op de website 
van de kerk en op www.amnesty.nl/acties/ 

Van de kerkenraad 
- Afgelopen zondag was voorlopig de laatste 
zondag van de gezamenlijke kerkdiensten met 
onze buurgemeente Ellecom-De Steeg. Een 
samenwerking die ons allen goed bevallen is. 
In het kader van dezelfde samenwerking was 
er op 27 januari een kennismakingsgesprek 
tussen de CVK ‘s van Ellecom-De Steeg en 
Rheden. Deze bijeenkomst was al een paar 
keer uitgesteld, maar uiteindelijke hebben we 
hem nu door kunnen laten gaan. Het was een 
heel plezierige en zinvolle bijeenkomst, waarin 
alle zaken die ons nu bezighouden de revue 
passeerden. Er blijken veel raakvlakken te zijn 
en we kwamen tot de conclusie, dat er nogal 
wat onderwerpen zijn die ons uitnodigen om 
onze kennis uit te wisselen of intensiever met 
elkaar samen te werken. Zoals bijvoorbeeld: 
onderhoud monumentale gebouwen en 
geldwerving, Kerkbalans, kennis omtrent PKN-
regelgeving en ledenadministratie. We hebben 
ook afgesproken dat we in april weer bij elkaar 
komen en dan een paar van deze raakvlakken 
concreter gaan uitwerken.  
- Aanstaande zondag is het Goede 
Doelen Zondag, u leest hier meer 
over in dit Weekbericht. We willen 
dan voor het eerst weer koffie 
drinken na de dienst. Om ook hierbij 
aan de coronaregels te voldoen zal 
de koffie niet in het koor worden 
uitgeschonken, maar achter in de kerk. U wordt 
ook gevraagd om uw koffie zittend op de 
stoelen op te drinken. Zo voldoen we aan de 
regels en voorkomen we zo veel mogelijk het 

risico van besmetting. U bent natuurlijk van 
harte welkom. Daarna kunt u met mondkapje 
op de tafels van de Goede Doelen bekijken. 
Denkt u aan afstand houden? 
- De Actie Kerkbalans is in volle gang. De 
meeste enveloppen zijn weer opgehaald of 
ingeleverd, hetzelfde geldt voor de mails. Nog 
niet alles is binnen en met name bij de mails 
zien we dat sommigen het nog wel lastig 
vinden, maar met enige hulp lukt het in alle 
gevallen wel om de toezegging af te ronden.  
Mocht u nog geen envelop of mail 
hebben ontvangen, laat dit a.u.b. 
even weten bij Hans Ouwerkerk, 
telefoon 4953196. Hij zorgt dan, 
dat u alsnog een envelop of mail 
ontvangt. Heeft u wel een mail 
ontvangen, maar heeft u moete met het 
invullen of terugsturen, belt u dan even naar 
Kees van den Haak, 4953524 of 0653391846. 
Hij komt u graag even helpen. 
- Niet zolang geleden heeft de kerkenraad u 
opgeroepen om mee te denken over het nieuw 
op te stellen beleidsplan. Er komen wel wat 
reacties binnen, maar het loopt nog niet storm. 
Daarom herhalen we de oproep nog maar 
eens. Zou u ons input willen geven voor het 
beleidsplan. Heeft u suggesties over de 
kerkdiensten, het jeugdwerk, het pastoraat, de 
doordeweekse activiteiten of andere zaken, 
laat het ons weten. Dit kan via de website maar 
u kunt ook een mail sturen naar 
bestuur@dorpskerkrheden.nl.  
- Vorige week hebt u een enquêteformulier 
ontvangen met vragen over de opname en het 
uitzenden van de onlinediensten. De eerste 
formulieren zijn inmiddels binnen, maar wij 
nodigen u uit om alsnog te reageren. De 
technici willen graag uw mening horen. 
De kerkenraad 
 
Geheugensteuntje: 
di 8 feb: 20.00 uur: Mediteren in de Dorpskerk 
do 10 feb: 19.30 uur: Diaconie, JBC 
do 10 feb: 19.30 uur: Kerkenraad; JBC 
vr 11 feb: 20.00 uur: Politiek Forum en Debat,  
                                                           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 10 februari 18.00 uur  
via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 

http://www.amnesty.nl/acties/
mailto:bestuur@dorpskerkrheden.nl

