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   WEEKBERICHT van 6 maart 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

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

 
Eerste zondag Veertigdagentijd  
Voorganger is ds. Jan Willem Overvliet 
De Dorpskerkcantorij zingt en er is ook 
Kindernevendienst en koffiedrinken na de 
dienst. 
 
Inleiding bij de dienst:  
 
Thema Kerk in Actie 40dagentijd: 

‘Alles komt goed?!’ 

Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel 

mensen op deze wereld is het misschien 

moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook 

woorden van hoop zijn, want God belooft ons 

een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij 

vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien: 

door de zieken te verzorgen, de armen eten te 

geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. 

Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop 

van Pasen door, in het geloof dat alles goed 

komt.  

 
Collectes 6 maart:  

1. Rwanda: geef de hongerigen te eten. 

 In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent 

van de inwoners van 

landbouw. Maar door 

gebrek aan grond 

kunnen veel mensen 

lastig rondkomen. Eén 

gewas verbouwen is 

niet genoeg om een 

gezin te voeden.  

Rwandese diaconessen 

trainen elk jaar 150 

boeren en boerinnen op 

hun demonstratie-

boerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en 

fruit verbouwen met moderne landbouw-

technieken. Na de training begeleiden ze 

boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders 

kunnen hun kinderen hierdoor gezonde 

voeding geven. 

 

 

2. Kerkhuishouding 

    Werk Pastorale Raad 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 6 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 27 

februari naar de mevr. Anja de 

Vries en de fam. Ligtenberg. 

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 

 

 

Jan Joost en Jenneke van den 

Houten – Touwslager zijn op 10 

maart 50 jaar getrouwd.  

Van harte gefeliciteerd! 

 

Bericht van Amnesty 

Pakistan 
Pakistan houdt 
mensenrechtenverdediger Idris Khattak 
sinds november 2019 vast op een 

onbekende plek. Volgens 
berichten zou een militaire 
rechtbank hem in het 
geheim hebben veroordeeld 
voor ‘verraad’, waarvoor hij 
14 jaar gevangenisstraf kan 
krijgen. Zijn familie en 

advocaat weten van niets. Idris Khattak deed 
onderzoek naar gedwongen verdwijningen van 
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mensenrechtenverdedigers en andere critici 
van de regering. Hij is nu zelf al ruim 2 jaar 
‘verdwenen’. Zijn familie weet nog altijd niet 
waar hij wordt vastgehouden  
Wij roepen de Pakistaanse autoriteiten op om 
Idris Khattak een eerlijk proces te geven voor 
een gewone rechtbank. 
Nigeria 
Op 3 augustus 2019 pakte de Nigeriaanse 

veiligheidsdienst oppositie-
activist Omoyele Sowore op 
voor het organiseren van een 
vreedzaam protest 
(#RevolutionNow). Sowore 
riep de Nigeriaanse regering 
op respect te hebben voor 
mensenrechten en de 
rechtsstaat. Dat werd hem 
niet in dank afgenomen. Hij 

wordt onder meer beschuldigd van terrorisme 
en verraad. Op deze misdrijven staat in Nigeria 
de doodstraf. Sowore schrijft ook voor de 
online nieuwssite Sahara Reporters, dat is 
gevestigd in de Verenigde Staten, waar 
Sowore met zijn familie woont. Sowore werd in 
december 2020 op borg vrijgelaten, maar het 
werd hem verboden met de pers te praten en 
de hoofdstad Abuja te verlaten. Zijn rechtszaak 
werd al meerdere keren uitgesteld en staat nu 
voor maart op de rol. 
Wij roepen de autoriteiten in Nigeria op om de 
aanklachten tegen Omoyele Sowore 
onmiddellijk in te trekken. 
 
U kunt de brieven per e-mail versturen. 
De brieven zijn ook terug te vinden op de 
website van de kerk en van Amnesty: 
www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties 
U hoeft dan alleen uw naam in te vullen en op 
verzend te klikken. 
 

Gezongen Gebed voor Oekraïne 

Op 28 februari zong in het tv 

programma M het Nederlands 

Kamerkoor Prayer for Ukraine 

van een Oekraïense 

componist uit Kiev en 

geschreven tijdens de Maidan 

Revolutie in 2014. 

Terug te zien en te horen:  

https://kro-ncrv.nl/poms/5764/embed-video 

 

Honger in Ethiopië 

 Op zondag 20 februari is op verzoek van Kerk 

in Actie een collecte ingelast t.b.v. de 

bestrijding van de honger in Ethiopië. 

Deze collecte heeft € 266,90 opgebracht en 

inmiddels heeft de diaconie € 533,80 

overgemaakt aan Kerk in Actie. 

Alle gulle gevers hartelijk dank! 
De diaconie 

 
Avondwake 

Een stille kerk vol mensen. 
Een sonore mannenstem 

zingt een ontroerend Kyrie 
Heer ontferm U! 

De kerkklokken luiden 
een klacht naar de hemel 

een protest naar de wereld. 
We luisteren, zingen, bidden, 
zijn in gedachten daarginds 

waar de angst heerst, 
waar het geweld toeneemt. 

Heer ontferm U! 
We steken een kaars aan, 

zeggen een wens of gebed, 
schrijven wat in ons hart is, 

Heer ontferm U! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de Kerkenraad 
Het verschrikkelijke, verontrustende nieuws 
houdt ons allemaal bezig. Ongekend geweld, 
mensen op de vlucht. Waar eindigt dit? We 
voelen ons machteloos.  
Afgelopen woensdag was er een avondwake in 
de Dorpskerk, waarbij we stil hebben gestaan 
bij het geweld, de angst en onzekerheid. We 
hebben gebeden, gezongen, 
kaarsen  aangestoken. Zo 
probeerden we elkaar te 
bemoedigen en een signaal af te 
geven. De wake was druk 
bezocht, niet alleen door 
kerkleden, maar ook door veel 
dorpsgenoten. Het is goed dat 
we als kerk ook op die manier iets kunnen 
betekenen.  
In de kerk lagen lijsten waarop mensen iets 
konden schrijven, een gebed, een woord ter 
bemoediging. De lijsten worden verzameld en 
samen met die uit onze buurgemeenten naar 
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de ambassadeur van Oekraïne gestuurd, ter 
bemoediging. Mocht u van de mogelijkheid nog 
geen gebruik hebben gemaakt, dan heeft u 
aanstaande zondag nog de gelegenheid om 
een lijst in te vullen. Zij liggen dan op diverse 
plaatsen in de kerk. Ook de collectepot staat er 
dan nog. U kunt hierin een gift kwijt voor hulp 
aan Oekraïne.  
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,- 
 

 
 

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… 
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 
 

Gebed voor Oekraïne 
God van de vrede, 

opgeschrikt door het geweld,  
de agressie, de oorlog 

die is losgebarsten in Oekraïne, 
wenden wij ons tot U. 
Gij wilt geen oorlog,  

Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen 
en samen zich inspannen voor harmonie  

in uw mooie wereld. 
Kom ons te hulp. 

Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben  
en zelfs hun leven geven. 

Wees ook nabij aan de agressors  
opdat zij beseffen waar zij mee bezig zijn. 

Dat ieder zich bekere tot de ander  
als enige weg tot vrede. 

Dat uw mildheid en liefde de harten bereid maakt 
om uw vrede te ontvangen en uit te dragen. 

Zo bidden wij U door Jezus Christus,  
onze Vredevorst. 

Amen. 

 
 

 
 
 
 
 
Volgende week maken we weer een 
Weekbericht. 
Kopij aanleveren tot uiterlijk  
donderdag 10 maart 18.00 uur  
via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 
 
Samenstelling: Ineke van Huissteden                               
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