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   WEEKBERICHT van 17 april 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

Op zondag 17 april wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Pasen, het feest van de opstanding  
            van de Heer! 
Voorganger is ds. Jan Willem Overvliet. 
Het koor Con Colore zal zingen in de dienst. 
 

 
Collectes 10 april:  
1. Zonnebloem, Velp 

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Dat 
geldt ook voor de afdeling Rheden - De Steeg. 
Een gezellige groep vrijwilligers zet zich in voor 
mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 
jaar. Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. 
Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben 
je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou 
willen. De vrijwilligers van de afdeling komen 
graag langs voor een kop koffie of om samen op 
pad te gaan. Daarnaast worden verschillende 
activiteiten georganiseerd als sport en spel, 
creatieve workshops en buitenactiviteiten. 

 

 

2. Kerkhuishouding 

Werk Pastorale Raad 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 17 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 10 

april naar mevr. Happy de Zwaan en 

dhr. C. v.d. Mey.  

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 

 

Nieuwe Kanselbijbel 
Zondagmorgen vieren we het grootste feest van 
de Christenheid: het Paasfeest! We hopen dat 
velen weer de weg naar de kerk weten te vinden 
en dit blijde feest met ons mee willen vieren. Het 
koor Con Colore komt voor ons zingen en als 

gemeente zingen we ook 
zelf mooie, vrolijke 
Paasliederen.  
Het evangelie van Lucas 
staat centraal net als in 
de afgelopen weken. In 
deze viering wordt 

gelezen uit de herziene Nieuwe Bijbelvertaling. 
In deze vertaling zijn waardevolle verbeteringen 
aangebracht. U hebt daarover al diverse keren 
kunnen lezen in de Ontmoeting. En zo hebben 
we deze uitgave van de Bijbel aangeschaft in de 
hoop dat we daar nog lang uit kunnen lezen. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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Zodat het Woord van God ons mensen mag 
raken en inspireren van generatie op generatie. 
 
Pasen met de Zandtovenaar 
Pasen met de Zandtovenaar verbindt jong en 
oud met de krachtige boodschap van het 
paasverhaal. De Zandtovenaar brengt het 
eeuwenoude paasverhaal op unieke wijze tot 
leven met zijn tekeningen. Artiesten als Jamai, 
Soy Kroon en Anne Appelo zingen bijpassende 
songs. 
Pasen met de Zandtovenaar is te zien op 
zaterdag 16 april om 18.00 uur bij KRO-NCRV 
op NPO Zapp 
 
High Tea  

De diaconie van Ellecom/De Steeg nodigt u 

van harte uit voor een High Tea op vrijdag 22 

april a.s. van 15.00 uur tot 17.00 uur in Eltheto 

in De Steeg. 

Er is al eerder een poging 

gedaan om een High Tea te 

organiseren, maar deze viel 

door de covid maatregelen in 

het water. Het leek ons mooi 

om, nu alles weer mag, op 

deze manier de activiteiten van de diaconie 

weer op te starten. 

Er zijn verder geen kosten aan verbonden. 

Woont u in Rheden en het lijkt u leuk om ook te 

komen, dan bent u van harte welkom! 

U kunt zich opgeven via diaconie@pges.nl  

Wij verheugen ons erop,  

Met een hartelijke groet vanuit de diaconie,  

Marja Reijnierse 

 
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.  

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 
 
Van de kerkenraad 
Afgelopen woensdag is de kerkenraad weer bij 
elkaar geweest. Hieronder volgen de 
belangrijkste onderwerpen:  
* In de vergadering van afgelopen week 
hebben we gesproken met het bestuur van de 
Stichting de Oude Pinkel. De begraafplaats is 
eigendom van de kerk. Als eerste informeerde 
Gerrit Hoftijzer ons over het ontstaan van deze 
begraafplaats in 1870 als opvolging van de 

mailto:diaconie@pges.nl
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begraafplaats rond de kerk en ook over de 
sluiting van de begraafplaats in 1958. 
Vervolgens kwam het beheer en onderhoud 
aan de orde. Aanvankelijk (vanaf 2005) was er 
een werkgroep, maar in 2018 is deze 
overgegaan in een stichting. Klein onderhoud 
wordt zelf verricht, groot onderhoud wordt 
uitbesteed. Hiervoor ontvangt de stichting 
subsidie van de gemeente en krijgt ze giften. 
Binnenkort staan projecten met grote uitgaven 
voor de deur, waarover ze samen met de 
kerkenraad besluiten wil nemen. De plannen 
hiervoor worden op korte termijn uitgewerkt. 
* De kerkenraad heeft besloten actief mee te 
doen met het Bonte Schaapfestival op zondag 
12 juni. Niet alleen is de kerk geopend en zal 
er muziek en zang zijn, maar er komen ook 
boekenkramen en het is een goede 
gelegenheid om de Stichting Behoud 
Rhedense Dorpskerk in het dorp onder de 
aandacht van de bewoners te brengen. 
Over hoe we de kerkdienst(en) op die dag 
vorm zullen geven zullen we nog verder 
overleggen.   
* Verder heeft de kerkenraad de jaarrekening 
van de kerk over 2021 vastgesteld, de 
gemeenteavond van 20 april voorbereid en 
nadere afspraken gemaakt over de 
samenwerking met de kerk van Ellecom/De 
Steeg. Het ziet er naar uit dat de 
openluchtdienst op 4 september in de tuin van 
Middachten pas rond het middaguur kan 
plaatsvinden. 
* Tenslotte is er nog nieuws over het ingestelde 
Hoger Beroep bij de raad van State in Den 
Haag. Afgelopen donderdag is er een zitting 
geweest die eindigde met de uitspraak van de 
rechter dat hij uiterlijk in de week van 6 juni zijn 
definitieve uitspraak gaat doen. Voorafgaand 
wil hij nog nadere akoestische 
onderzoeksgegeven ontvangen. 
De kerkenraad 
 
Concert Arnhems Klarinettenkoor 
Op zondagmiddag 24 april om 15.30 uur vindt er 
een concert van het Arnhems Klarinettenkoor 
plaats in onze Dorpskerk. 
 Het koor bestaat uit maar liefst 24 klarinettisten 
die op verschillende instrumenten uit de 
klarinettenfamilie spelen. Van hoog tot laag 
klinkende klarinetten spelen een zeer divers 
repertoire. Van klassiek tot modern, volksmuziek 
en filmmuziek, van alles kunnen ze ten gehore 
brengen. 
Het exacte programma is nog niet bekend, houdt 
u hiervoor onze website in de gaten. 
 
 

Entree is weer gratis, evenals koffie en thee.  
Wel wordt uw vrijwillige bijdrage zeer op prijs 
gesteld. 
Kom genieten van een middag mooie 
klarinettenmuziek! 
Datum: 24 april 
Plaats: Dorpskerk Rheden 
Aanvang: 15.30 uur 
 

Pasen is een nieuw begin 

Pasen is: opnieuw beginnen. 

't Oude is voorbijgegaan, 

want de Heer is opgestaan! 

 

Pasen is: je handen heffen 

naar een open hemelpoort. 

Opstaan in een blij beseffen 

dat de nieuwe morgen gloort! 

 

Pasen maakt van sterven: Leven. 

Hij, die zelf zijn graf ontsloot, 

heeft de duisternis verdreven; 

overwon de macht der dood. 

 
Pasen is: nog even wachten 

op een blij ontmoetingsfeest; 

al Gods kinderen eendrachtig 

rond de Vader, Zoon en Geest. 

 

Pasen dat is: openspringen 

als een rijpe korrel graan. 

Pasen dat is: juichend zingen 

dat de heer is opgestaan! 

 

 


