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   WEEKBERICHT van 3 april 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

Op zondag 3 april wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Vijfde zondag Veertigdagentijd  
Voorganger is ds. Jan Willem Overvliet 

Op deze zondag wordt Olaf van 

Donk gedoopt, zoon van Pieter en 

Karina van Donk- Krijgsman en 

broertje van Leah. 

Er is ook Kindernevendienst en 

koffiedrinken na de dienst, waarbij u de 

doopouders kunt feliciteren. 
 
Dopen 
Komende zondag, 3 april, wordt onze zoon 
Olaf in de kerk gedoopt.  
Wij willen ons graag voorstellen. Wij zijn Pieter, 
Karina, Leah en Olaf van Donk. Twee jaar 
geleden kwamen wij in Rheden wonen vanuit 
de stad Utrecht. We hebben enorm genoten 
van Rheden, de prachtige natuur om de hoek, 
de gezelligheid van het dorp en de 
vriendelijkheid van de mensen. Maar we hopen 
binnenkort Rheden ook weer te verlaten. We 
zijn op doorreis naar Finland, onze dromen 
achterna. 
Voordat we vertrekken is onze wens om onze 
zoon Olaf te laten dopen in Rheden. Het dorp 
waar hij groeide in de buik van zijn moeder en 
waar wij hem thuis mochten brengen. 

 
Collectes 3 april:  
1. Kerk in Actie – Werelddiaconaat 

Hulp aan Moldavië 
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken 
veel mensen in het buitenland. Kinderen en 
ouderen blijven achter en 
krijgen niet de zorg en aan-
dacht die ze nodig hebben. In 
de twee opvangcentra van de 
christelijke organisatie 
Bethania krijgen ze dat wel. 
Kwetsbare kinderen worden 
na schooltijd opgevangen en 
krijgen eten en drinken en 
hulp bij hun huiswerk. 
Ouderen kunnen in de 
opvangcentra terecht voor een gezonde 
maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basis-
voorzieningen zoals een douche en 
wasgelegenheid. 
 

2. Kerkhuishouding 

     Onderhoud orgels 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 3 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 27 

maart naar Petra Vleeming en 

mevr. Wil Kuiper. 

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 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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Met Petra Vleeming gaat het boven 
verwachting goed. Ze kan beter 
slapen en voelt zich daardoor ook 

overdag veel sterker. Ze bedankt de kerk voor 
de mooie bloemen en de lieve mensen van onze 
gemeente, die voor haar bidden en met haar 
meeleven. 

 
Paasgroetenactie voor gevangenen 
Denkt u eraan de paasgroetenkaarten in te 
leveren? 
*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 
  

 Bericht van Amnesty  
Deze maand schrijven we voor 
Nigeria: stop de bulldozers! 
Op 29 januari 2022 maakten 
bulldozers honderden huizen in de 
sloppenwijken van de Nigeriaanse 

havenstad Port Harcourt met de grond gelijk. 
De grootschalige ontruiming liet duizenden 
mannen, vrouwen en kinderen dakloos en 
ontredderd achter. 

De Nigeriaanse overheid mag mensen niet 
zomaar op straat zetten. Ze moet bewoners 

tijdig informeren, consulteren en met hen in 
gesprek gaan om naar oplossingen te zoeken. 
Gedwongen huisuitzettingen zijn onwettig, 
onrechtvaardig en vormen een ernstige 
schending van het recht op huisvesting en 
onder meer het recht op gezondheid en het 
recht op werk. 
We roepen de Nigeriaanse autoriteiten op te 
stoppen met de onwettige ontruiming en 
slachtoffers van gedwongen huisuitzettingen te 
compenseren voor hun verlies. 
  
Colombia: onderzoek de dood van Kevin 
Agudelo 
Kevin Agudelo nam op 3 mei 2021 in de stad 
Cali, in het zuiden van Colombia, deel aan een 
wake voor een jongeman die de dag ervoor 
tijdens een protest was doodgeschoten. 
Veiligheidstroepen traden hard op tegen de 
deelnemers aan de vreedzame wake. Ze 
schoten met scherp en gooiden traangas. Drie 
jongeren, onder wie de 22-jarige Kevin, 
kwamen om het leven. 

We roepen de Colombiaanse procureur-
generaal op om onderzoek te doen naar de 
dood van Kevin Agudelo. 
De brieven kunt u per mail versturen. Ze zijn te 
vinden op de website van de kerk en op de site 
van amnesty.nl/kom-in-actie/acties 
 
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. 
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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 
 
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,- 
 
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 

 

Van de kerkenraad 
* Hoewel we de afgelopen week niet vergaderd 
hebben gebeurt er achter, maar ook voor de 
schermen wel het nodige. De Actie Kerkbalans 
is bijna afgerond. Dit houdt in dat we van het 
overgrote deel van de gemeente nu een 
reactie hebben ontvangen. Enkele tientallen 
leden hebben nog niet gereageerd en deze 
worden deze dagen alsnog individueel 

mailto:bertvandijkrheden@gmail.com
http://www.centrumdeverbeelding.nl/
mailto:Jeugdsoosrheden@gmail.com
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benaderd. Hierbij wordt ons ook duidelijk, dat 
de digitale benadering (nog) niet zo’n groot 
succes is als we hoopten. Er zijn nogal wat 
mensen aan wie het helemaal ontgaan is of die 
wel een keer een mail voorbij hebben zien 
komen, maar aan wie dit weer ontschoten is. 
Ook horen we van verschillende leden dat zij 
liever toch weer terug gaan naar de vertrouwde 
enveloppen. Wij als Kerkbalanscommissie 
hopen onze actie binnen een paar weken af te 
ronden, waarna we ook de definitieve uitkomst 
kunnen publiceren.  
* Afgelopen zondagmiddag was het tweede 
concert in de serie zondagmiddagconcerten. 
Het Brummens Mannenkoor trad op voor een 
enthousiast publiek. De kerk zat bijna vol, ca 
95 bezoekers. Het is goed om te merken dat 
de concertserie zoveel belangstellenden trekt. 
Voor de komende maanden staan er ook nog 
een aantal aantrekkelijke concerten op het 
programma en het ziet er naar uit dat ook het 
Zoom Festival weer gebruik gaat maken van 
de Dorpskerk.  
* Al een tijd lang is er weer een 
liturgiecommissie actief. Maandelijks komen 
zo’n zes mensen bij elkaar om met elkaar over 
liturgische aangelegenheden te spreken. De 
komende vieringen in de Stille Week en Pasen 
worden voorbereid. De viering van het Heilig 
Avondmaal is op dit moment een onderwerp, 
dat de aandacht heeft. Door corona waren we 
genoodzaakt af te wijken van het vertrouwde 
patroon; dit leidde af en toe tot wat onwennige 
situaties wat aanleiding was om er met elkaar 
over na te denken wat voor nu en voor de 
toekomst de beste vorm is. We bespraken 
enkele mogelijk manieren en waarschijnlijk 
zullen we die de komende keren als we 
Avondmaal vieren ook uitproberen. Uiteindelijk 
is het ook belangrijk dat de manier waarop we 
het Avondmaal willen vieren goed uitvoerbaar 
is, zodat het een mooi en waardig onderdeel 
van de viering wordt.  
*U zult elders wellicht gelezen hebben dat op 
zondag 12 juni het Bonte Schaap Festival 
wordt georganiseerd in ons dorp. Het terrein 
vóór de kerk zal hier ook voor worden gebruikt. 
Wij denken er over na hoe we hier als kerk 
wellicht op kunnen inspelen. Enkele suggesties 
zijn al gedaan, waaronder het verplaatsen van 
de Kerstmarkt, die al twee keer moest worden 
afgelast, als Voorjaarsmarkt naar deze dag of 
misschien een boekenmarkt. Een mooie kans 
voor ons als Kerkgemeenschap om ook kerk 
voor het hele dorp te zijn.  
Mocht u nog suggesties hebben, laat ons dat 
weten.  
De Kerkenraad    

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 
 

Zolang er hoop is 
Hopen is toch blijven leven 

in de vertwijfeling, 
en toch blijven zingen 

in het duister. 
 

Hopen is weten dat er liefde is, 
is vertrouwen in het morgen, 

is in slaap vallen 
en wakker worden 

als de zon weer opgaat. 
 

Is bij de storm op zee 
land ontdekken. 

Is in de ogen van de ander 
lezen dat hij je heeft verstaan. 

 
Zolang er nog hoop is, 

zolang is er ook bidden, 
en zolang zal God je 

in zijn handen houden. 
Henri Nouwen 

 
Volgende week maken we weer een 

Weekbericht 

Kopij aanleveren tot uiterlijk  

donderdag 7 april 18.00 uur  

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

Samenstelling: Ineke van Huissteden    


