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   WEEKBERICHT van 24 april 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

Op zondag 24 april wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Tweede zondag van Pasen 
Beloken Pasen 
Voorganger is ds. Trinus Hoekstra uit Arnhem. 
 
Beloken Pasen 
Beloken Pasen, (ook wel Quasimodo-
zondag of Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid genaamd) is de eerste zondag 
na Pasen (de octaafdag van Pasen of tweede 
zondag van Pasen).  

Het woord beloken is het voltooid 
deelwoord van beluiken, het tegengestelde 
van ontluiken. Het betekent dus afgesloten. Op 
die dag wordt de paasweek, ook wel 
het paasoctaaf afgesloten. 

Deze zondag is onder andere in Frankrijk 
bekend als Quasimodo-zondag naar de 
beginwoorden van het introïtus dat op die 
zondag wordt gezongen: Quasi modo geniti 
infantes... (1 Petrus 2: 2)  
 
Collectes 24 april:  

Ghana is een West-Afrikaans land dat zich 
goed ontwikkelt, maar de verschillen tussen 
noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in 
het droge noorden is het bestaan hard, is het 
onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren 
weinig kans op werk. Veel jongeren trekken 
naar de hoofdstad Accra, waar 25.000 
kinderen op straat werken en leven. 

In het opvangcentrum Lifeline in 
Accra kunnen ieder jaar veertig 
meisjes terecht vanaf 14 jaar. 
Een enthousiast en deskundig 
team van docenten en sociaal 

werkers begeleiden de meisjes intensief. De 
meisjes slapen ook in het centrum, dat een 
oase van rust is in de drukte van de 
sloppenwijk. Ze leren in tien maanden tijd 
kleding naaien, make-up, sieraden maken of 
het kappersvak. Ze worden een hechte groep, 
die elkaar ook na de opleiding tot steun is. 

 

2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud Dorpskerk 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 24 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 17 

april naar mevr. Netty Matser en 

mevr. Josien Bruger.  

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 

 

Graag wil ik de Dorpskerkgemeente heel 

hartelijk danken voor die prachtige, witte bos 

bloemen op 1ste paasdag. Ik geniet er volop 

van nu ik weinig mag en kan. Nogmaals dank!  

Hartelijke groet van Netty 

 

* Jubileum: Harry en Irma Brouwer-

Matser aan de IJsselsingel zijn 

donderdag 28 april, vijftig jaar 

getrouwd. Van harte gefeliciteerd! 

* Jarig: Aaltje Hyske Baerends is jarig op 29 

april. Zij hoopt dan 91 te worden. We wensen 

haar een fijne dag toe! 

 

* Josien Bruger was gevallen en kon daardoor 

niet naar de kerk met Pasen. Gelukkig gaat het 

inmiddels beter. We wensen haar veel liefs en 

sterkte, ook in haar nieuwe woning in het 

Veerhuis. 

1. ZWO-project: Opvang straatmeisjes  

    in Accra, Ghana 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voltooid_deelwoord
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voltooid_deelwoord
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paasoctaaf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Intro%C3%AFtus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_brief_van_Petrus
mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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Op 8 april is plotseling overleden Job Willem 

de Vos. Hij was een echte paardenliefhebber 

en reed dikwijls op een koets door het bos. Hij 

laat zijn vrouw Janny, kinderen, kleinkinderen 

en een achterkleinkind achter. We wensen hen 

veel sterkte. 

 

Dat wensen we ook de familie toe van Appie 

Meeuwissen. Hij overleed onverwacht op 12 

april. Samen met zijn vrouw Kyra was hij heel 

actief in het vrijwilligerswerk in het dorp en ook 

voor de kerk.   

 

Concert Arnhems Klarinettenkoor 
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 
 

Wat heb je daar in je hand? 
De inflatie is sinds de jaren ’70 niet meer zo 
hoog geweest en het leven wordt voor iedereen 
duurder. Groep OLIVE organiseert op vrijdag 13 
mei een avond met een zeer actueel thema, het 
gaat namelijk over financiën. 
De titel van deze thema-avond is ontleend aan 
Exodus 4:2 waarin God aan Mozes vraagt wat hij 
in zijn hand heeft. In de Bijbel wordt er meer dan 
2.350 keer gesproken wordt over omgang met 

geld en bezit. Wat is de rol van geld eigenlijk in 
ons leven?  
 
Indra Ramdin zal ons hierin wegwijs gaan 
maken. Zij verzorgt een interactieve avond, 
waarbij je zelf aan de slag gaat met budgettering 
en zij zal o.a. uitleg geven over de ‘Cirkel van 
genoeg’. 
Indra is bijna twintig jaar 
werkzaam geweest als fiscaal 
jurist en is nu verbonden aan 
Stichting Encour, o.a. bekend 
van SchuldHulpMaatje. Encour 
wil mensen helpen te groeien 
naar financiële vrijheid en ze wil mensen helpen 
om te ontdekken wat financiële rust inhoudt aan 
de hand van de Bijbel.  

Indra: “Steeds meer economische groei heeft 
voor mij geleid tot het besef dat er in onze 
samenleving geen evenwicht is tussen welvaart 
en welzijn.” 

Komt u ook naar deze avond? Je gaat 
gegarandeerd met nieuwe inzichten naar huis. 
Plaats: Dorpskerk Rheden 
Datum: vrijdag 13 mei 
Tijd: 20.30 uur, deuren open vanaf 20.15 uur 
 
Van de kerkenraad 
* Met veel voldoening kijkt de kerkenraad terug 
op de diensten, die in de lijdensweek en op 
eerste Paasdag zijn gehouden. Voor het eerst in 
zeer lange tijd was de kerk op zondag met bijna 
honderd mensen weer goed gevuld. Fijn ook dat 
Con Colore de dienst met een 
aantal prachtig gezongen 
liederen ondersteunde. In de 
dienst werd tevens de nieuwe 
Kanselbijbel door de aanwezige 
kinderen uit de verpakking gehaald en 
vervolgens direct door de lector in gebruik 
genomen. 
* Afgelopen donderdag hielden we de 
voorjaarsgemeenteavond. Met ongeveer veertig 
aanwezigen was deze avond iets minder 
bezocht dan voorheen. De avond werd geopend 
met het zingen van lied 513. Voor de pauze 
brachten de verschillende colleges verslag uit 
van hun activiteiten in het afgelopen seizoen, die 
door corona enigszins beperkt zijn gebleven.  
- Rients Stielstra roemde de bezoeken, die de 
leden van de kerkenraad en enkele vrijwilligers 
aan een groot aantal leden hebben afgelegd. Het 
is niet meer vanzelfsprekend, dat ieder kerklid 
gekoppeld is aan een wijkteammedewerker, dus 
daarom is deze speciale actie gehouden. 
Komend seizoen wordt dit vervolgd.  
- Jan Willem benadrukte dat ‘pastoraat op maat’ 
een goede mogelijkheid is om op ieders 
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persoonlijke wensen in te gaan. Komend jaar zal 
dit zeker van de grond komen.  
- Kees van de Haak gaf een opsomming van en 
toelichting op de vele activiteiten, waar het 
College van Kerkrentmeesters in het afgelopen 
seizoen mee te maken heeft gekregen, zoals: 
renovatie van de muren in het koor, verhuur van 
het JBC, energiebesparing door LED-lampen, 
vervanging kopieermachine, aanschaf nieuwe 
stoelen, Actie Kerkbalans, protocol veilige kerk, 
rechtszaak, Stichting Behoud Rhedense 
Dorpskerk, Stichting De Oude Pinkel enz.  
- Marret Uijl kondigde twee activiteiten aan, die 
bij OLIVE dit seizoen nog op het programma 
staan: op 13 mei is er een avond over financiën 
en op 17 juni wordt het ‘Rondje Rheden’ weer 
gehouden. Omdat George Prins stopt is er een 
vacature bij OLIVE. Wie meldt zich? 
- Jan de Bes meldde vanuit de diaconie de 
succesvolle collectes (door de diaconie 
verdubbeld) die bestemd waren voor het 
vluchtelingenwerk en voor de voedselbonnen. 
Ook de paaskaartenactie van enkele weken 
geleden was een groot succes.  
- Na de pauze gaf Eduardo Hoogbruin een 
enthousiaste inleiding over het thema ‘Groene 
Theologie’. Hij is een van de deelnemers van de 
gespreksgroep Veluwezoom hierover. Leiddraad 

is 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. Aan de hand van enkele vragen 
konden de aanwezigen in groepjes discussiëren 
en ideeën opschrijven over acties die (het 
bestuur van) de kerk of de mensen thuis kunnen 
doen om inhoud te geven aan het leven in de 
geest van de Groene Theologie. 
- Om 22.00 uur zongen we het lied 416 en ging 
iedereen weer huiswaarts 
De kerkenraad 
 

Geheugensteuntje: 

ma 25 april: 10.00 uur: Redactie Ontmoeting,  

                                                                JBC 

di 26 april: 19.30 uur: Bijbelstudie  

                           o.l.v. ds. Jan ter Avest, JBC 

di 26 april: 20.00 uur: College van Predikant 

                                          en Ouderling, JBC 

Voorstelling ETTY  
Zondagmiddag aanstaande 24 april  
Grote Kerk, Velp.  
Het betreft een aangrijpend verhaal rondom de 
Joodse vrouw Etty Hillesum, die uiteindelijk stierf 
in een van de Duitse concentratiekampen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De boeken en 
brieven die zij toentertijd schreef behoren tot het 
belangrijkste wat we in ons land kennen over 
denkers tijdens de oorlog. 

De vocalgroep 
Choral onder 
leiding van 
Henk Ruiter 
heeft hier 
samen met 
Abke Bruins 

een schitterend verhaal over geschreven, dat wij 
u van harte durven aan te bevelen. 
Abke speelt/vertelt het verhaal indringend en de 
muziek en zang van Choral staat als een 
huis (ik voerde jarenlang met hen een Chagall-
programma op). 
De middag begint om 15.30 uur en duurt 
ongeveer een uur. Toegang is gratis, een vrije 
gift wordt op prijs gesteld. 
U bent van harte uitgenodigd! 
 Ds. Frans Ort 
 

Zing en zaai een lied van vrede! 

Zing en bouw een huis van licht! 

Zing en bid dat hier beneden 

God zijn wonderen verricht! 

Liedboek 658 

 

 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 28 april 18.00 uur  

via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 
 
Samenstelling: Ineke van Huissteden 

mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

