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   WEEKBERICHT van 13 maart 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

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

 
Tweede zondag Veertigdagentijd  
Voorganger is ds. Jan Willem Overvliet 

Op deze zondag wordt Olaf van 

Donk gedoopt, zoon van Pieter 

en Karina van Donk- Krijgsman 

en broertje van Leah. 
 
 

 
Dopen 
Komende zondag, 13 maart, wordt onze zoon 
Olaf in de kerk gedoopt.  
Wij willen ons graag voorstellen. Wij zijn Pieter, 
Karina, Leah en Olaf van Donk. Twee jaar 
geleden kwamen wij in Rheden wonen vanuit 
de stad Utrecht. We hebben enorm genoten 
van Rheden, de prachtige natuur om de hoek, 
de gezelligheid van het dorp en de 
vriendelijkheid van de mensen. Maar we hopen 
binnenkort Rheden ook weer te verlaten. We 
zijn op doorreis naar Finland, onze dromen 
achterna. 
Voordat we vertrekken is onze wens om onze 
zoon Olaf te laten dopen in Rheden. Het dorp 
waar hij groeide in de buik van zijn moeder en 
waar wij hem thuis mochten brengen. 

 

 

 

Collectes 13 maart:  

1. Diaconaat Nederland 

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je 

betrokken bent op het 

leven van mensen? Hoe 

zet je daarin de mens 

centraal en niet het 

probleem dat iemand 

heeft?  

Kerk in Actie begeleidt en 

ondersteunt kerken in 

hun diaconale taak om 

van betekenis te zijn in 

hun omgeving. Diaconale 

presentie bepaalt je bij je 

waarom je kerk van Jezus Christus bent. Dat je 

brood en wijn niet alleen binnen, maar ook 

buiten de kerk deelt. 

 

2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud kerkelijke terreinen 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 13 maart.  

 

- 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 

maart naar Inge de Lepper en 

mevr. Temmink. 

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.n 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Meeleven:  
Twee mensen uit onze gemeente 
zijn afgelopen week overleden: 
- Op zaterdag 5 maart overleed 
Mevr. Hendrika Maria Matser-te Selle. Zij 
woonde in de Rhederhof en is 98 jaar 
geworden. 
- De dag erna, zondag 6 maart, overleed dhr. 
Bernardus Gerrit (Ben) Hietkamp. Hij was 90 
jaar en was 62 jaar getrouwd met Jo Hietkamp-
van Dijk. We wensen haar en ook de andere 
nabestaanden heel veel sterkte! 
- Petra Vleeming is weer opgenomen in het 
ziekenhuis in Arnhem. Een fikse tegenslag. We 
wensen haar beterschap, moed en vertrouwen. 

 

Verjaardag: 
Mevr. Charlotte Josephine Mac 
Gillavry-Weijmans hoopt op 
maandag 14 maart de hoge 

leeftijd te bereiken van 96 jaar. Zij woont in 
Rhederhof. We feliciteren haar van harte en 
wensen haar een fijne dag toe! 

 
Gedicht uit de Avondwake 

Tijdens de Avondwake op 2 maart jl. las Rients 
Stielstra een gedicht voor van de Russische 
dichter Lermontov.  
Op verzoek drukken we het gedicht hieronder 
af met de toelichting die Rients erbij gaf. 
 
De afgelopen dagen moest ik onwillekeurig 
vaak denken aan Gorbatschov, de laatste 
president van de voormalige Sovjet Unie. Ik 
heb altijd bewondering gehad voor deze man. 
Bewondering voor zijn streven naar Glasnost, 
naar meer openheid.  
Enige jaren geleden was er een documentaire 
te zien op de televisie van de Duitse filmmaker 
Werner Herzog. Hierin kijkt de 92 jarige 
Gorbatschov terug op zijn leven. Hij is daarin 
volstrekt eerlijk en erkent waar hij fouten heeft 
gemaakt. Maar hij schetst ook zijn droom van 
een samenleving waarin hij gelooft. De docu-
mentaire is de moeite waard om te zien en 
mag worden beschouwd als een hommage. 
Gorbatschov is inmiddels oud en heeft een 
fragiele gezondheid, maar in de gesprekken is 
hij zeer alert en integer. Aan het einde van de 
documentaire is Gorbatschov even stil en 
citeert dan uit het hoofd een gedicht van de 
Russische dichter Michail Lermontov met de 
titel ‘Alleen ga ik op weg’, als een soort van 
samenvatting van zijn leven. 
Dat gedicht en de wijze waarop Gorbatschov 
het voordroeg maakte op mij veel indruk. Ik 
lees het hier voor: 

Heel alleen ben ik op weg getogen; 
't Stenig pad blinkt door de nevelglans. 

't Niets speurt God. De nacht is onbewogen. 
Ster met ster spreekt aan de hemeltrans. 

 
Heel de hemel een plechtstatig wonder! 

Hoe de aarde slaapt in 't klaarste blauw... 
Maar wat drukt mij dan, waar lijd ik onder? 
Wat toch maakt dat ik zo smacht en rouw? 

 
Ik verwacht toch niets meer van het leven; 

noch voel ik om het verleden spijt. 
Werd mij vrijheid nu en rust gegeven 

in te slapen in vergetelheid! 
 

Nee, niet met de slaap van graf en koude... 
Maar zo in te slapen en voorgoed, 

dat de borst nog zachtjes rijzen zoude 
en de leefkracht sluimert in 't gemoed; 

 
dat een zoete stem, mijn oor betoovrend, 

mij bij nacht en dag van liefde deunt; 
en een eik, met altijd groenend lover, 
donker, ruisend naar mij overleunt. 

 
Michail Lermontov (1814-1841) 

 
Ondanks dat het gedicht wellicht enigszins 
somber van toon is word ik er blij van. Ik word 
er blij van en ik denk en ik weet; zolang er 
mensen zijn die in staat zijn om zulke mooie 
woorden te schrijven is er hoop, is er hoop voor 
Oekraïne, is er hoop voor Rusland en is er 
hoop voor ons allen. 
Rients Stielstra 

 
 
 

 

De vlag van 

Oekraïne wappert 

bij de Dorpskerk 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van de Diaconie 

Maandag 28 februari hebben wij u opgeroepen 

geld te storten voor hulp aan vluchtelingen en 

nabestaanden in Oekraïne. 

U heeft hier zeer ruimhartig op gereageerd. Op 

donderdag 10 maart stond de teller op € 2481. 

De diaconie heeft besloten dit bedrag af te 

ronden naar € 3000. 
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Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne  
De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is op 
dit moment een groot item. De verwachting is 
dat er meer dan 50.000 vluchtelingen naar ons 
land komen. De regering heeft een 
crisisorganisatie ingesteld om dit allemaal in 

goede banen te leiden.  
Ook in de gemeente 
Rheden zullen 
vluchtelingen gehuisvest 
worden. Hoeveel en waar 
is nog allemaal 
onduidelijk. De gemeente 
is druk in overleg met 

allerlei organisaties om als eerste geschikte 
locaties te vinden en vervolgens alle taken die 
hierbij komen kijken op een goede manier 
onder te brengen bij verschillende organisaties. 
Veel is onduidelijk, maar één ding staat vast en 
dat is dat er veel op ons af komt de komende 
tijd.  
Van veel mensen horen we dat zij graag op 
een of andere manier iets willen doen, maar 
niet weten hoe dit aan te pakken. Moeten we 
geld storten? Spullen inzamelen? Woonruimte 
beschikbaar stellen? Of iets anders?  
Van vele kanten zien we ook allerlei 
particuliere initiatieven ontstaan. Het crisisteam 
van de Overheid heeft een online platform 
geopend: 
www.nederlandvoorvluchtelingen.nl   
Dit is een website waar heel veel informatie te 
vinden is over mogelijkheden om hulp te 
bieden. Ook heeft u daar de mogelijkheid u 
aan te melden voor vrijwillige hulp, aanbieden 
van woonruimte of logeeradres, etc. etc.  
Als u concreet iets zou willen betekenen in 
welke vorm dan ook, dan is het de moeite 
waard deze website eens te bezoeken.  
Deze week hebben we in het moderamen 
uiteraard ook over de situatie gesproken en 
over wat we als kerk zouden kunnen 
betekenen. Het is nog te vroeg om daar op dit 
moment concreet iets over te zeggen, behalve 
dat we vooral in contact zijn en blijven met het 
team in Rheden, dat de organisatie van de 
opvang in onze gemeente organiseert en 
begeleidt. Wij kunnen dan, zodra een en ander 
meer duidelijk wordt ook vanuit de 
kerkgemeenschap hulp bieden bij de opvang.  
De kerkenraad 
 
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. 
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… 
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 
 
Concert Vocaal Theologen Ensemble en 
Paaswake in Velp 
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart doet Velp 
mee aan The Passion 40daagse, een initiatief 
van de Protestantse Kerk in Nederland. In 

aanloop naar de 
landelijke Passion op 
Witte Donderdag 
organiseren diverse 
kerkelijke gemeenten 
in Nederland een 

kleinschalig concert en een Paaswake rond 
een replica van het bekende Passion-kruis. Het 
thema van The Passion 40daagse is: Alles 
komt goed?!  
Op vrijdag 25 maart vindt de Paaswake 
plaats bij de Rooms-Katholieke Kerk (OLV 
Visitatie) aan de Emmastraat in Velp. 
Bezoekers kunnen hier een lichtje aansteken, 
een bemoedigend kaartje schrijven of zo maar 
even een praatje maken. 19:00-20:30 uur 
Op zaterdag 26 maart treedt het Vocaal 
Theologen Ensemble op in de Grote Kerk aan 
de Kerkstraat in Velp. Dit projectkoor, 
bestaande uit theologen, staat onder leiding 
van dirigente Hanna Rijken. Als opening van 
het concert klinkt het wonderschone koraal uit 
de Johannes Passion van J.S. Bach: O grosse 
Lieb. 
Aanvang: 20.00 uur. De kerk open:19.30 uur.  
Kaarten kosten € 10 en zijn te bestellen via: 
https://zingenindekerk.nl/evenementen/hanna-
rijken-vocal-theologen-ensemble/ 

 
Volgende week maken we weer een 
Weekbericht. 
Kopij aanleveren tot uiterlijk  
donderdag 17 maart 18.00 uur  
via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 
 
Samenstelling: Ineke van Huissteden    
 

We wensen u een goede week! 
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