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   WEEKBERICHT van 27 maart 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

 
 

Attentie: de zomertijd zondag in! 
 

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

 
Vierde zondag Veertigdagentijd  
Zondag Laetare, Verheug u! 
Voorganger is ds. Deodaat van der Boon uit 
Hummelo  
 
Collectes 27 maart:  
1. Stichting Leergeld 

Stichting Leergeld Arnhem Renkum Rheden 
geeft hulp aan kinderen in armoedesituaties. In 
eerste instantie wordt ingezet op rechtstreekse 
hulp aan individuele kinderen, zodat deze mee 
kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten.‘Mee kunnen doen’ draagt bij aan de 
ontwikkeling van het kind, geeft een gevoel van 
eigenwaarde en kan mogelijke sociale uitsluiting 
voorkomen. 
Daarnaast zet Leergeld zich in voor het 
verbeteren van de situatie van kinderen in 
armoedesituaties, door invloed uit te oefenen op 
de landelijke en regionale voorzieningen en wet- 
en regelgeving waardoor er voor deze groep 
kinderen meer mogelijkheden ontstaan zich te 
ontwikkelen. 

 

2. Kerkhuishouding 

    Verwarming kerkgebouw 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 27 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 20 

maart naar fam. De Jong en fam. 

Den Holt. 

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 

 

 

Metje Overweg - van der Meij 
wordt op zondag 27 maart 92 jaar. 

Van harte gefeliciteerd! 

 
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. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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* 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 
  
Concert Brummens Mannenkoor 
Vanmiddag, 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 Ontmoeting-kerk 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 
Op 1 april is het dan zo ver: De 
‘Nacht van het Verhaal’ wordt eindelijk 
toch gehouden in de Dorpskerk.  
De Nacht van het Verhaal is een open 
podium waar verhalen, gedichten en anekdotes 
worden afgewisseld met zang en muziek. 
Het begint om 20.30 uur! U komt toch ook? 
 
 
Geen SOOS 35+ op 1 april 

De SOOS is sinds enige weken weer open! 
Iedere vrijdag is de SOOS open, behalve als er 
activiteiten in de kerk, georganiseerd door 
Groep OLIVE en op kerkelijke feestdagen. 
De Nacht van het Verhaal staat nu op 1 april 
gepland in de Dorpskerk dan is er dus ook 
geen SOOS. 
Voor de rest van dit seizoen is er geen SOOS 
op 13 mei en 17 juni 2022. Ook is er geen 
SOOS op Goede Vrijdag 15 april 2022. 
Maar verder bent u hartelijk welkom om 21.00 
uur in het JBC! Tot ziens!  
Adri de Kort  
tel.: 026 4953459 of per mail 
adri.rita@gmail.com 
 

mailto:adri.rita@gmail.com


- 3 -  

Van de kerkenraad 
Afgelopen week hebben de moderamina van 
Rheden en E/DS weer met elkaar vergaderd. 
Het doel van deze vergaderingen is het zoeken 
van samenwerkingsmogelijkheden op korte en 
langere termijn. We hebben natuurlijk al een 
gezamenlijk kerkblad en ook al een gezamen-
lijke oecumenische openluchtdienst op 
Middachten, maar er is meer mogelijk.  
De afgevaardigden van de verschillende 
colleges van beide kerken hebben al wat 
samenwerkingsmogelijkheden op een rij gezet 
zoals: 
* Jaarlijks ook een gezamenlijke oecumenische   
  dienst in Rheden 
* een of twee keer per jaar een kanselruil  
* gezamenlijke gespreksgroepen 
* gezamenlijke dagtocht per bus 
* aanpak vakantietas, kersttas, voedselkast 
* acties van Stichtingen Behoud Dorpskerken,  
  verkrijgen van subsidie 
* organisatie Actie Kerkbalans 
* omgaan met de ledenadministratie via LRP 
* hanteren van diverse regelgeving  
  (arbeidsvoorwaarden, veiligheid) 

 
Het voordeel van de goede onderlinge relatie 
was ook merkbaar toen E/DS in het begin van 
dit jaar vrij plotseling omhoog zat met de 
uitvoering van de online diensten. We hebben 
toen een aantal diensten gezamenlijk in onze 
kerk gehouden tot tevredenheid van zowel de 
leden van E/DS als van Rheden.  
Vooruitkijkend doet zich op 3 juli weer een 
situatie voor dat we de leden vanuit E/DS in 
onze kerk mogen verwelkomen. 
We vinden dit een positieve ontwikkeling. In het 
gezamenlijke overleg werd ook opgemerkt dat 
het niet bij praten alleen moet blijven, maar dat 
we vooral ook concrete stappen willen zetten 
op de verschillende onderdelen, die genoemd 
zijn.  

 

Vorige week hebben we u kunnen melden dat 
de procedure rondom de bouw van de toiletten 
was afgerond, zodat we weer verder kunnen 
met het realiseren ervan. Helaas is dit niet het 
geval. Zowel Piet Cnossen als ook de 
gemeente Rheden heeft ons deze week 
bericht, dat er toch beroep is ingesteld tegen 
de uitspraak van de bestuursrechter.  
Hieronder volgt het bericht:  
 
In tegenstelling tot het bericht in het vorige 
Weekbericht blijven we bezwaar houden tegen 
de nieuwbouw van toiletten in de Dorpskerk, 
omdat dit ook nadelige gevolgen zal hebben 
voor de akoestiek. Het wegnemen van deze 

gevolgen leidt tot een onnatuurlijke 
elektronische klank, i.p.v. de karakteristieke 
klank van de orgels. We stellen dan ook hoger 
beroep in. We hopen op uw begrip! 
Piet Cnossen en Ineke Elderman 
 

De kerkenraad is hier natuurlijk niet blij mee, dit 
betekent naar verwachting weer twee jaren 
vertraging, maar zoals eerder gezegd, het 
recht moet zijn loop hebben en een ieder heeft 
het recht hiervan gebruik te maken.  
Wij wachten het verdere verloop af.  
De kerkenraad.  
(Een uitgebreidere reactie in de volgende 
Ontmoeting, aprilnummer) 
 
De Matthäus Passion onder de loep 
Deze avond staat in het teken van de Matthäus 
Passion, een van de meesterwerken van 
Johann Sebastiaan Bach. Bach geldt als een 
van de belangrijkste componisten uit de 
muziekgeschiedenis. Vrijwel iedereen heeft wel 
eens iets van zijn werk gehoord en bijna 
iedereen heeft muziek van hem in huis. Maar 
wie is deze man geweest? En wat is er zo 
bijzonder aan zijn muziek?  

 
Onder leiding van theoloog en schrijver/dichter 
Frans Ort gaan we ons verdiepen in de 
compositie en theologie van Bachs bekendste 
werk, de Matthäus Passion. Hierbij valt er zeker 
ook genoeg te beluisteren en te beleven. 
De avond wordt georganiseerd door ‘De 
Verbeelding ‘en begint om 20.30 uur. Vanaf 
20.00 uur bent u welkom in het Dorpshuis, 
Rheden. 
Kaarten à € 5,- kunnen besteld worden via 
www.centrumdeverbeelding.nl 
Datum: 8 april 
Plaats: Dorpshuis, Rheden 
Aanvang: 20.30 uur 
Entree: € 5,- 
 
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, 

http://www.centrumdeverbeelding.nl/
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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 
 
Palmpasen   
Aan alle kinderen en ouderen! 
Noteer zondagochtend 10 april alvast in jullie 

agenda! Dan vieren we met 
elkaar Palmpasen.  
Het is feest! Jezus komt 
naar ons, maar op een 
manier die niet gebruikelijk 
is voor een Koning. Jezus 
heeft een groot hart voor de 
mensen en wil graag 

helpen. Wie wil jij helpen?  
 
De palmpaasstok geef je na afloop aan iemand 
die je blij wilt maken. Bijvoorbeeld iemand die 
ziek of alleen is, die zich 
verdrietig of eenzaam voelt.  
 
Voor de palmpaasstokken en 
de belangrijkste versieringen 
incl. het broodhaantje wordt 
gezorgd. Zelf mag je natuurlijk 
ook spulletjes meenemen 
waarmee je de stok verder 
kunt versieren. Wil je zeker zijn dat er voor 
jou/jullie ook een broodhaantje is? Geef je dan 
via de volgende QR-code op: 

 
Families, kinderen, 
(jonge) gezinnen, opa’s 
en oma’s, iedereen is 
welkom.  
We komen bij elkaar 
van 9.00-11.00 uur in 
de Dorpskerk in 
Rheden.  
We versieren samen de 

stokken en maken er samen een gezellige 
dienst van.  
 
Na de dienst lopen we een korte optocht rond 
de kerk. U/jij komt toch ook?!  
Tot 10 april! 
Marije Verkerk-Prins 
 

 
 
 

Jeugdsoos zoekt vossen! 
Op 8 april houdt de Jeugdsoos 

samen met Rheko, ScRheden en 

WIK de jaarlijkse vossenjacht in 

het dorp. 

Daarvoor worden nog vossen 

gezocht! Wie wil die avond vos 

zijn?  

 De vossen rond verzamelen zich om 18:30 en 

rond 20.15 is het afgelopen en kan ieder weer 

huiswaarts kan gaan.  

Opgeven of vragen? Mail naar Jeugdsoos:  

Jeugdsoosrheden@gmail.com of geef je op bij 

Wianda van den Borne 

 

Herinnering Jeugdkamp: 

De jeugd vanaf groep 3 t/m 16 jaar kan zich 

nog tot 31 maart opgeven voor het jeugdkamp 

met Hemelvaart. 

Een link is te vinden op de website van de kerk 

  

God zij nabij 

God zij nabij, als de tijd van crisis komt, 

ja, Jacobs God zij je kracht en schild. 

Vanuit het heiligdom, vanuit zijn huis 

zij God je redding in tijden van nood. 

 

Dat God gedenkt alle offers die je brengt, 

behagen schept in je toewijding. 

Jouw diep verlangen beantwoorde God 

en al je plannen, zij komen uit. 

 

Ik weet het nu: God de Ene is de Heer, 

bevrijdt omdat Hij partijdig is. 

Vanuit de hemelen antwoordt mijn God, 

bevrijding brengt Hij met sterke hand. 

 

Op oorlogstuig, op geweld vertrouwen zij, 

geloof in God is al wat ons steunt. 

Machtigen struikelen, storten ineen, 

maar wij staan op en wij houden stand. 

 

Tekst: Andries Govaart 

 

Uit: Psalmen anders, aanvulling bij Liedboek, 
zingen en bidden in huis en kerk 

(uitgave van de Interkerkelijke Stichting voor 
het Kerklied, mei 2022). 

 
Volgende week maken we weer een 
Weekbericht. 
Kopij aanleveren tot uiterlijk  
donderdag 31 maart 18.00 uur  
via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 
 
  Samenstelling: Ineke van Huissteden    

mailto:Jeugdsoosrheden@gmail.com
mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

