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   WEEKBERICHT van 20 maart 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

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

 
Derde zondag Veertigdagentijd  
Voorganger is ds. Jan Willem Overvliet. 
Er is ook Kindernevendienst en koffiedrinken 
na de dienst. 
 

Collectes 20 maart:  

1. Voedselbank Arnhem 

Meer dan één miljoen Nederlanders leven onder 
de armoedegrens. De economische crisis is 
vooral voor de mensen aan de onderkant van de 
samenleving nog steeds niet opgehouden. Het 
doel van de voedselbank is om die mensen, die 
per maand minder dan € 180,- als leefgeld 
hebben, een steuntje in de rug te geven. De 
Voedselbank verstrekt hen, op verzoek van 
professionele hulpverleners, tijdelijk een 
wekelijks voedselpakket. 
Hiervoor werkt Voedselbank Arnhem samen met 
bedrijven en supermarkt(ketens). Zij doneren 
hiervoor hun overschotten die ze, om wat voor 
reden dan ook, niet meer kunnen verkopen. Dit 
levert diverse voordelen op voor alle betrokken 
partijen. Er gaat geen voedsel verloren. Mensen 
met weinig geld krijgen eten. En bedrijven 
kunnen op relatief goedkope wijze van hun 
overschotten afkomen. Zo zorgen deze partijen 
er samen voor dat armoede wordt bestreden, 
voedseloverschotten verdwijnen en zelfs dat het 
milieu minder wordt belast. De Voedselbank 
ontvangt geen structurele subsidies en is dus 
volledig afhankelijk van donaties en sponsoring. 
 

2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud JBC 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 20 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 13 

maart naar en mevr. Joke 

Kortschot-Keizer en de fam. Kreuzen. 

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:  

Verhuisd: 

Mevr. Gargoski is verhuisd naar de 

Rhederhof. Hopelijk gaat het goed 

met haar en kan ze daar een beetje wennen. 

Datzelfde wensen we ook mevr. A. Walda-

Verkerk toe. Zij is onlangs verhuisd naar Velp 

en woont nu in het Lorentzhuis. 

Ziek: 

Petra Vleeming ligt nog in het ziekenhuis in 

Arnhem. Ze vindt het fijn als we in ons gebed 

aan haar denken. We wensen haar sterkte en 

beterschap! 

 

Jarigen:  
Hubertus Dirk de Kleijn hoopt op 
20 maart 94 jaar te worden. 

En Engbert Fortuin op 23 maart 90 jaar. 
We feliciteren hen van harte! 
 

 
Bijbelstudie hervat 
Inmiddels is ook de bijbelstudie weer opgestart. 
Afgelopen dinsdagavond hebben wij ons als 
kleine, maar enthousiaste bijbelstudiegroep 
gebogen over enkele bijbelse vraagstukken. 
Voorafgaand daaraan had ds. Jan ter Avest ons 
een notitie gestuurd met verzoek deze te 
bestuderen. Aan de hand van de teksten raken 
wij de Bijbel, maar raken wij ook de maatschap-
pij en bijna als vanzelf ook de crisis waarin de 
wereld verkeert. 
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Ik moet zeggen, dominee maakt het ons niet 
altijd gemakkelijk, maar onze discussies zijn 
levendig en leerzaam.  
Wij zullen dit seizoen 
nog enkele dinsdag-
avonden bij elkaar 
komen. Voor de 
volgende bijeenkomst 
hebben wij als 
huiswerk meegekregen na te denken over de 
smeekbede van Jezus aan zijn Vader: ‘Niet mijn 
wil geschiede, maar de Uwe’. 
De eerstvolgende avond is op dinsdag 12 
april aanstaande om 19:30 uur in het JBC. 
Wellicht heeft u zin om met ons mee te doen? 
laat mij maar weten. 
Rients Stielstra 
tel. 4954958 
 
Paasgroetenactie voor gevangenen 
Jarenlang hadden we als gemeente de 
gewoonte om paasgroeten te sturen aan 
gedetineerden in binnen- en buitenland.  
Dat hebben we in de beide corona jaren niet 
gedaan, maar nu kan het weer. Het is immers de 
bedoeling, dat u de kaarten zelf meeneemt 
vanuit de kerk. Er is intussen wel iets veranderd 
aan de werkwijze. 

 
Nu gaat het als volgt: 
* De Diaconie heeft de kaarten besteld en 
betaald. Er zijn kaarten aanwezig uit 2019, 2020 
en 2022. Die kunnen allemaal verstuurd worden. 
* We bieden de kaarten op de zondag 20 en 27 
maart aan achter in de kerk. 
* Gemeenteleden nemen ze mee en schrijven er 
een tekst op. Een voornaam als afzender is leuk 
en persoonlijk. Voorbeelden van teksten staan 
op de website van Kerk in Actie, maar een eigen 
tekst is minstens zo goed. Achternamen en 
verdere gegevens moet u niet vermelden. Dit is 
een standaard veiligheidsprocedure als u met 
gedetineerden omgaat. 
*Bij de dubbele kaarten moet u op de andere 
(lege) kaart zelf een postzegel plakken. Dat is 

uw bijdrage aan de actie. De gedetineerde kan 
die kaart naar iemand uit zijn eigen kring sturen.  
Bij kaarten voor gedetineerden in het buitenland 
is dit niet mogelijk. Die zijn dus enkel. 
*Gemeenteleden leveren de beschreven kaarten 
weer in vóór of op 3 april 2020. 
* In de week vóór Palmzondag (tussen 3 en 10 
april) stuurt de Diaconie alle ingeleverde kaarten 
in een verzamelenvelop terug naar Kerk in Actie. 
Zij zorgen voor verzending aan de 
gedetineerden in de diverse penitentiaire 
inrichtingen in Nederland en het buitenland. 
* Kerk in Actie zorgt ervoor dat de kaarten met 
Pasen op de juiste plek zijn. 
We hopen op uw deelname aan deze actie! 
De Diaconie 
  
Van de kerkenraad 
* De coronaregels mogen dan wel losgelaten 
worden, het is alom en dus ook in Rheden 
duidelijk, dat er nog volop corona heerst. 
Vorige weekvrijdagavond werd onder anderen 
ook onze dominee Jan Willem positief getest 
en dan moet er op korte termijn veel geregeld 
worden. Het zou zondag immers een 
bijzondere dienst worden, met na een lange tijd 
weer eens een doopdienst, echter met 
doopouders die op het punt staan om te 
emigreren naar Finland. Gelukkig kon Jan 
Willem samen met hen op 3 april nog een 
nieuwe datum vinden.  
Vervolgens moest er nog wel een nieuwe 
predikant gevonden worden die bereid was op 
zeer korte termijn een dienst voor te bereiden 
en te verzorgen. Ook moest er een nieuwe 
liturgie (zonder dopen) komen met andere 
Bijbelteksten en liederen, bestemd voor de 
lector en de organist. Ook de aankondiging op 
kerkdienstgemist.nl moest aangepast worden. 
Daarna moest op zaterdagavond de nieuwe 
liturgie per email verstuurd worden en 60 x 
gekopieerd worden voor de kerkgangers.  
Ds. Ida Eldering zijn wij zeer dankbaar voor de 
oplossing die zij ons bood. Dat wij haar, omdat 
haar man de auto nodig had, moesten halen 
en brengen was relatief weinig moeite. 
* Jan de Bes heeft een gesprek gehad met de 
leden van de Stichting Beheer Rhedense 
Dorpskerk. Deze stichting is van groot belang 
voor het werven van gelden die nodig zijn voor 
het in stand houden van onze mooie, oude 
kerk. Naast het innen van reguliere donaties is 
de stichting actief als er bijzondere werkzaam-
heden in of aan ons kerkgebouw plaatsvinden. 
Door het aftreden van enkele bestuursleden is 
het bestuur maar magertjes bezet. Bestuurs-
leden kunnen evengoed uit de burgerlijke als 
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kerkelijke gemeente komen. Jan heeft besloten 
nu zelf het voortouw te nemen in de stichting.  
* De scriba en Jan de Bes hebben een goed 
gesprek met Piet Cnossen gehad. Piet gaf een 
toelichting op zijn bezwaren tegen de 
nieuwbouw van toiletten in onze eeuwenoude 
kerk met een prachtig orgel, maar legt zich 
neer bij de genomen beslissing en de 
gemeentelijke goedkeuring voor deze inbouw. 
* Nu de kerstmarkt voor de tweede keer niet 
kon doorgaan stelt de diaconie voor om in juni 
een ‘Pinksterfair’ te organiseren en eventueel 
los hiervan een boekenmarkt. Mogelijk kan dit 
alles gecombineerd worden met het Bonte 
Schaap Festival, dat als vervanger voor het 
schaapscheerdersfeest wordt georganiseerd. 
* Op Palmpasen wordt in de kerk een 
kinderdienst gehouden. Jan Willem bereidt 
deze voor met enkele jeugdleiders. Gehoopt 
wordt dat de kerkelijke hoogtijdagen rond 
Pasen op deze manier bij ouders met kinderen 
wat meer in de belangstelling komen te staan. 
De kerkenraad 
 
Concert Brummens Mannenkoor 
Zondag 27 maart om 15.30 uur wordt er in de 
Dorpskerk een concert gegeven door het 
Brummens Mannenkoor. Dit koor is opgericht 
in 1976 en bestaat uit ongeveer 50 leden. 

  
Het koor onder leiding van Henriëtte Hansma 
heeft een breed repertoire, dat verschillende 
stijlen omvat van klassiek tot modern en van 
volksmuziek tot religieuze muziek. 
Uitgevoerd worden onder andere composities 
van Bob Dylan, Paul Simon, Leonard Cohen 
en uit Les Misérables. Gerard Geurts begeleidt 
het koor op piano.  
Vanaf 15.00 uur is de Dorpskerk geopend. 
Entree is gratis, evenals de koffie en thee. Wel 
is er een collecte na afloop.  
Wees welkom voor een middag genieten van 
een schitterend concert! 
 

Kliederkerk Dieren zondagmiddag 27 maart 

Op zondag 27 maart is er een Kliederkerk-

bijeenkomst in de Ontmoetingskerk in Dieren. 

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn 

welkom, ook uit Rheden, Ellecom en De Steeg. 

Maar ook (groot)ouders, de hele familie! 

Dit keer met als thema David & Goliath. David 

verdroeg zijn angst voor de reus Goliath en hij 

vertrouwde op God. Een prachtig thema dat 

vertaald zal worden naar ons huidige leven. 

 

Het belooft weer 

een gezellige, 

actieve en 

inhoudelijke 

middag te 

worden.  

Families, 

kinderen, 

(jonge) 

gezinnen, opa’s 

en oma’s, 

iedereen is 

welkom.  

 

We komen bij elkaar van 15:00 tot 17:00 uur in 

de Ontmoetingskerk in Dieren.  

Aanmelden is niet nodig en deelnemen is 

kosteloos. 

Het programma bestaat uit drie onderdelen: 

samen ontdekken, samen vieren en samen 

eten. 

We maken er met elkaar een mooie middag 

van. U/jij komt toch ook?! 

Tot de 27ste maart! 

Team Kliederkerk Dieren e.o. 

 

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 
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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 Passionkruis. 

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/ 

 
Cantatedienst Arnhem 
Op zondag 3 april wordt in de Salvatorkerk in 
Arnhem-Zuid een cantatedienst gehouden. 
Uitgevoerd wordt cantate BWV 131 'Aus der 
Tiefen' met koor, solisten (Henk Gunneman, 
tenor en John Woudt, bas) en orkest, onder 
leiding van Pieter Endedijk.  
Voorganger is ds. Pierre Eijgenraam.  
U bent van harte welkom! 
Datum: zondag 3 april  
Plaats: Salvatorkerk, Salvatorplein, Arnhem 
Aanvang: 10.00 uur 
 
Violinists Across the World play for Ukrain 
Op YouTube is een prachtig filmpje te zien hoe 
in een stoffige schuilkelder in Kiev de jonge 
musicus Illia Bondarenko op zijn viool een 
oude Oekraïense melodie begint te spelen: De 
wilgenhouten plank.  
Al snel krijgt hij van over de hele wereld bijval, 
94 andere violisten vallen in en het digitale 
scherm vult zich met hun individuele beelden, 

zoals we dat ook wel kennen van quarantaine-
koren uit de coronatijd.  
Borenko staat fier in het midden, gedragen 
door de klanken van de wereld. 
Te zien op https://youtu.be/rajsPt93lJs 
 
Een ander mooi YouTube filmpje toont een 

groot aantal gerenommeerde orkesten van 

over de hele wereld, waaronder het 

Concertgebouworkest, die gezamenlijk het 

Oekraïense volkslied spelen: 'Ще не вмерла 

України' (Oekraïne is nog niet verloren) onder 

het motto Europe stands with Ukraine  

Te zien op: https://youtu.be/_pWKVJFF-Pc 
 
 
 
 
 
Een andere vakantie 
We rijden weg in zeven volle bussen.   
Vakantie! Maar mijn mama kijkt niet blij. 
Mijn wang is nat van al die afscheidskussen, 
want papa is er deze keer niet bij 
 
We zijn vertrokken met twee plastic tassen     

naar Polen! Mama weet niet voor hoelang. 

Ze zegt dat papa op de poes blijft passen,     

want die is voor het onweer heel erg bang.      

 
Het dondert en het bliksemt hier al dagen, 
heel anders dan het altijd heeft gedaan.             
‘Zal t weer over zijn?’ ga ik straks vragen           
‘als we terug naar Oekraïne gaan?’ 
 
Nu spoelen vele regendruppels buiten      
mijn papa’s handafdrukken van de ruiten. 
Aad van der Waal  
 
Volgende week maken we weer een 
Weekbericht. 
Kopij aanleveren tot uiterlijk  
donderdag 24 maart 18.00 uur  
via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 
 
Samenstelling: Ineke van Huissteden    


