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   WEEKBERICHT van 10 april 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

Op zondag 10 april wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Zesde zondag Veertigdagentijd  
Palmpasen 
Voorganger is ds. Jan Willem Overvliet 
Dit is een feestelijke dienst voor jong en 
oud(er).  
Vanaf 9.00 uur worden er met de kinderen 
palmpaasstokken gemaakt in de kerk. Vanaf 
10.00 uur is er een korte, feestelijke viering. 
Iedereen van harte uitgenodigd! 

 
Collectes 10 april:  
1. Speelstoet Velp 

Bij Speelstoet kunnen kinderen gratis speelgoed 
uitzoeken. Een speelgoedwinkel zonder kassa 
dus! Speelstoet is er speciaal voor gezinnen die 
weinig te besteden hebben en daardoor niet in 
staat zijn speelgoed voor hun kinderen te kopen. 
De meeste winkels zijn één keer per maand 
open. Speelstoet kan niet bestaan zonder 
speelgoed! Wij zoeken speelgoed dat er goed, 
liefst zo goed als nieuw, uitziet. Hebt u gebruikt 
of ongebruikt speelgoed over en zoekt u een 
goede bestemming? 
Elke woensdag is er een mogelijkheid om 
speelgoed af te geven. Voor locaties zie: 
www.speelstoet.nl 
 

2. Kerkhuishouding 

Verwarming kerkgebouw 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 10 april.  

 

- 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 3 

april naar dhr. Boukema en mevr. 

Peters-Arends. 

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 

 

 
  
Voor de liefhebber  
 Weggooien is zonde, een bekende kreet bij 
een bekende grootgrutter, die daarom artikelen 
met korting aanbiedt. Wij geven geen korting, 
maar u kunt het gratis krijgen, al stellen we een 
gift natuurlijk altijd op prijs.  
In de loop van de jaren werden er namelijk heel 
wat munten aangetroffen bij de 
collecteopbrengsten en die willen we graag 
meegeven aan vakantiegangers. 
Een kleine opsomming van 
landen: Australië, Singapore, 
Nieuw- Zeeland, Maleisië, 
Canada, Indonesië, Malawi, Zuid-
Afrika, Oeganda, en in Europa: 
Tsjechië, Servië, Kroatië, Turkije, 
Herzegovina, Roemenië, 
Zweden, Noorwegen, Denemarken, Polen, 
Hongarije, Engeland en Zwitserland. 
In de meeste gevallen slechts een paar 
muntjes. 
Als u belangstelling heeft; neem even contact 
op met Bert van Dijk: 495 10 55 of 
bertvandijkrheden@gmail.com. 
De diaconie 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.speelstoet.nl/
mailto:d.frederiks@hetnet.nl
mailto:bertvandijkrheden@gmail.com
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Palmpasen   
Aan alle kinderen en ouderen! 
Zondagochtend 10 april is het feest in de kerk! 
Het is Palmpasen en we gedenken hoe Jezus 

op een ezel naar Jeruzalem 
reed en alle mensen hem 
toejuichten! 
 
We gaan palmpaasstokken 
maken vanaf 9.00 uur  
Voor de 
palmpaasstok

ken 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 nog snel op 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. 
We versieren samen de 
stokken en maken er 

samen een feestelijke dienst van.  
U/jij komt toch ook?!  
Tot zondag! 
Marije Verkerk-Prins 
 

Paasviering 
Ouderencontact: 
Op Witte Donderdag 14 april 
is er een Paasviering met 
aansluitend een 
broodmaaltijd in de 
Dorpskerk, ook voor ouderen 
uit Ellecom en De Steeg.  
Het begint om half 11.  
Wilt u opgehaald en weer thuisgebracht worden, 
dan kunt u Else van Kranen bellen 495 48 09. 
Wees welkom allemaal!     
Else, Annette, Janet. 
 
Groene Theologie  
Thema gemeenteavond 20 april  
Sinds begin dit jaar bestaat de gespreksgroep 
Groene Theologie Veluwezoom.  
De groep bestaat uit zo’n twintig deelnemers 
vanuit de verschillende kerken uit onze regio. 
Wij houden ons bezig met het thema Groene 
Theologie. Dit doen we aan de hand van het 
gelijknamige boek van onderzoeker, predikant 

Trees van Montfoort. Dit boek verwoordt een 
andere kijk op de natuur. Vanuit de Bijbel en 
de christelijke traditie benadrukt de auteur dat 
niet de mens centraal staat maar Gods liefde 
voor heel de schepping. Dit uitgangspunt zet 
traditionele beelden van de relatie tussen God 
en de mens in een totaal ander perspectief. 
God is niet alleen de God van mensen, maar 
heeft ook een relatie met de hele schepping.  
Rondom dit thema bespreken we met elkaar de 
verschillende vragen die dit oproept. Dit leidt 
tot heel interessante gesprekken met 
verrassende inzichten en uitkomsten. Oude 
godsbeelden komen in een ander perspectief 
te staan evenals de positie van de mens als 
beheerder van de schepping.  

Een van de initiatiefnemers van deze 
gesprekskring, onze dorpsgenoot Eduardo 
Hoogbruin, is op de gemeenteavond van 
woensdag 20 april bij ons te gast. Hij zal het 
thema Groene Theologie voor ons toelichten 
en daarna hierover met ons in gesprek gaan. 
 
 
Uitnodiging voor de gemeenteavond in de 
Dorpskerk 
Op woensdag 20 april is de voorjaars 
gemeenteavond. Op deze avond brengen de 
verschillende colleges verslag uit van zaken en 

activiteiten uit het 
afgelopen seizoen en 
geven ze aan welke 
activiteiten ze in het 
volgende seizoen willen 
uitvoeren.  
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Na de pauze is er een inleiding over ‘groene 
theologie’, gevolgd door discussie. 
 
De agenda is als volgt: 
19.30 uur: inloop 
20.00 uur: opening 
20.10 uur: verslagen en plannen  
                 van de drie Colleges. 
20.50 uur: pauze 
21.00 uur: Inleiding ‘Groene theologie’  
                 door Eduardo Hoogbruin. 
21.50 uur: rondvraag en sluiting 
 
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor deze 
avond. 
Johan Meurs, scriba 
 
Wekelijks Vredesgebed voor Oekraïne  
Op woensdag 2 maart was er een 

oecumenisch vredesgebed voor Oekraïne in de 

Martinikerk in Doesburg. Het gebed werd zeer 

goed bezocht; door de vele bezoekers 

moesten er extra stoelen worden geplaatst. 

Vanwege de grote belangstelling heeft de 

Protestantse Gemeente Angerlo Doesburg 
besloten de kerkdeuren voorlopig iedere 

woensdag van 19.00 tot 19.45 uur te openen 

voor een vredesgebed. De PGAD wil op deze 

manier plek bieden aan iedereen die rust of 

bezinning zoekt in 

de chaos die de 

oorlog in de 

Oekraïne bij hen 

losmaakt. Iedereen 

is welkom, om te 

zitten en te luisteren naar uiteenlopende stijlen 

muziek, mee te zingen, te bidden en een 

kaarsje aan te steken (een kaarsje branden 

kan overigens tijdens alle openingstijden van 

de kerk). Iedere week is er een passende tekst, 

in de vorm van een gedicht of gebed. Achter in 

de kerk, in de Aandachtschenkerij, is ruimte om  

(zachtjes) met elkaar in gesprek te gaan.  
 

 

 

Diensten Stille Week: 

* Witte Donderdag, 14 april, 19.30 uur 

   Viering Heilig Avondmaal  

* Goede Vrijdag, 15 april, 19.30 uur 

   Oecumenische viering m.m.v.  

   Dorpskerkcantorij 

* Paaswake 16 april, 22.00 uur 

   m.m.v. Dorpskerkcantorij 

Iedereen van harte uitgenodigd! 

 

The Passion 
Het grootste muzikale paasevenement van 
Nederland vindt voor het eerst plaats in de 
provincie Gelderland, in de Achterhoek, en wel 
in de stad Doetinchem op Witte Donderdag 14 
april. 
De 12de editie van The Passion zal opnieuw 
een versie zonder publiek zijn.  
Doordat er nog steeds COVID-richtlijnen 
gelden en onzekerheden zijn voor de productie 
van grote evenementen, heeft KRO-NCRV 
samen met producent Mediawater en de 
gemeente Doetinchem besloten om net als in 
april 2021 geen publiek uit te nodigen tijdens 
de live-uitzending van The Passion.  
 

 
 
In de afgelopen 40dagentijd trok The Passion 
het land in en werden er in lokale kerken 
events georganiseerd door de Protestantse 
Kerk in Nederland. 
De hoofdrollen worden vertolkt door Jezus: Soy 
Kroon, Maria: Noortje Herlaar, Petrus: Thomas 
Cammaert, Judas: Dennis Weening, Pilatus: 
Sabri Saad El Hamus. 
De liedteksten zijn te vinden op  
kro-ncrv.nl/programmas/the-passion  
The Passion wordt uitgezonden op Witte 
Donderdag 14 april om 20.30 uur bij KRO-
NCRV op NPO 1. 
 
 

 

 

 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht 

Kopij aanleveren tot uiterlijk  

donderdag 14 april 18.00 uur  

via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 

Samenstelling: Ineke van Huissteden    

https://www.bing.com/search?FORM=SNAPST&q=The+Passion+2022+maria&filters=sid:%2282468b1f-23b6-2618-263a-03e6839413ca%22
https://www.bing.com/search?FORM=SNAPST&q=The+Passion+2022+maria&filters=sid:%2282468b1f-23b6-2618-263a-03e6839413ca%22
https://www.bing.com/search?FORM=SNAPST&q=Noortje%20Herlaar&filters=sid:%2252443c4b-d96b-546e-5057-50add6bbb4d9%22
https://www.bing.com/search?FORM=SNAPST&q=The+Passion+2022+petrus&filters=sid:%2282468b1f-23b6-2618-263a-03e6839413ca%22
https://www.bing.com/search?FORM=SNAPST&q=Thomas%20Cammaert&filters=sid:%2257976110-5402-8ce8-21e0-b560da0863f7%22
https://www.bing.com/search?FORM=SNAPST&q=Thomas%20Cammaert&filters=sid:%2257976110-5402-8ce8-21e0-b560da0863f7%22
https://www.bing.com/search?FORM=SNAPST&q=The+Passion+2022+judas&filters=sid:%2282468b1f-23b6-2618-263a-03e6839413ca%22
https://www.bing.com/search?FORM=SNAPST&q=Dennis%20Weening&filters=sid:%222382610a-3d44-0f4c-61a2-475ffc2a6650%22
https://www.bing.com/search?FORM=SNAPST&q=The+Passion+2022+pilatus&filters=sid:%2282468b1f-23b6-2618-263a-03e6839413ca%22
https://www.bing.com/search?FORM=SNAPST&q=Sabri%20Saad%20El%20Hamus&filters=sid:%22ac54e06d-f38d-7122-7f79-d41d769c864b%22

