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   WEEKBERICHT van 15 mei 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

Op zondag 15 mei wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Vierde zondag na Pasen 
Zondag Cantate, ‘Zingt’ 
Voorganger is ds. Jan Willem Overvliet. 
 Er is ook Kindernevendienst en koffiedrinken 
na de dienst. 
 

Attentie: 
Wilt u allemaal zondag een pen of potlood 
meenemen naar de kerk en zo mogelijk een 
stukje papier? 

 
Collectes 15 mei:  
1. Gezinshereniging Vluchtelingenwerk  

    Rheden 

Iedereen heeft recht op familieleven. Dat is 
vastgelegd in internationale verdragen en de 
Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. Dit geldt 
ook voor vluchtelingen. Vaak zijn gezinnen van 
elkaar gescheiden door de vlucht, oorlog en 
geweld. Nadat een lid van het gezin een 
asielvergunning heeft gekregen, hebben zij het 
recht om hun directe gezinsleden te laten 
overkomen. Achtergebleven gezinsleden leven 
op dat moment vaak nog in chaotische en zeer 
gevaarlijke conflictsituaties. 
Om toestemming te krijgen voor gezins-
hereniging moeten vluchtelingen een uitgebreide 
en goed onderbouwde aanvraag indienen bij de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze 
checkt alle documenten en overlegde informatie 
om de identiteit en gezinsband vast te stellen. 
Vaak moeten de gezinsleden vervolgens voor 
nader onderzoek naar een Nederlandse 
ambassade reizen, meestal in een ander land. 
VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen bij 
het indienen van de aanvraag en de verdere 
gezinsherenigingprocedure.  
Ook Vluchtelingenwerk Rheden helpt direct en 
concreet. 
Wie meer wil weten kan dit vinden op deze site: 
www.vluchtelingenwerk.nl/nl/over-ons/standpunt-
gezinshereniging 
2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud kerkelijke terreinen 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 15 mei. 

 

- 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 8 mei 

naar mevr. Wil van Giessen en mevr. 

Temmink. 

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 

 

Zondag 15 mei is de verjaardag 
van mevr. Geertruida Romp-
Stijntjes. Zij wordt 90!  
Van harte gefeliciteerd en een 

fijne dag toegewenst! 

 
Concert Dorpskerk Rheden 
Op zondagmiddag 22 mei geeft het Kleinkoor 
Vocare uit Arnhem een concert in de 
Dorpskerk. Het koor bestaat uit ongeveer 20 
mannen en vrouwen, die soms begeleid, maar 
ook heel graag a capella zingen.  
 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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Het concert kreeg de titel ‘Vol verlangen’, 
liederen die passen bij deze verwachtingsvolle 
tijd van het jaar.  
Voor het volledige programma: zie de website:  
www.dorpskerkrheden.nl 
U bent van harte welkom! Het concert begint 
om 15:30 uur. De kerk is vanaf 15:00 uur 
geopend, waar alvast een kopje koffie of thee 
op u wacht. De entree is gratis, wel wordt uw 
vrijwillige bijdrage ook hier zeer gewaardeerd.  
Datum: 22 mei 
Plaats: Dorpskerk Rheden 
Aanvang: 15.30 uur 
 

Aangeboden: Bijbel  
Een van onze gemeenteleden biedt een Bijbel 
aan. Het gaat om een bijna niet gebruikte 
Bijbel in de ‘nieuwe vertaling’ van 1957.  
Mocht iemand van u hiervoor belangstelling 
hebben, geeft u dat dan even door aan  
Kees van den Haak 06 53391846 of 
c.vd.haak1951@kpnmail.nl 

 
Kerkbalans 2022 afgerond  
De Actie Kerkbalans 2022 is inmiddels 
afgerond. Dank aan u als gemeente voor uw 
toezeggingen; ook dank aan alle lopers en 
andere medewerkers voor hun inspanningen.  
Dit jaar was een lastig jaar, waarbij we een 
aantal (digitale) tegenslagen moesten 
verwerken. De mails die in eerste instantie niet 
verstuurd waren, de herinneringsmails die ook 
niet allemaal verstuurd zijn, etc.  
De opbrengst valt niet tegen.  
De uitkomst van 2022 is: 
Totaal toegezegd: € 83.314  
Aantal toezeggingen: 357  
Aantal uitnodigingen: 456  
Gemiddelde bijdrage € 233  
 
Ter vergelijking 2021:  
Totaal toegezegd: € 84.606  
Aantal toezeggingen: 384  
Aantal uitnodigingen: 469  
Gemiddelde bijdrage € 220 
De definitieve uitkomsten zullen uiteindelijk nog 
wel anders worden. Meestal zijn er nog 
mensen, die in de loop van het jaar nog 
bijdragen zonder toezegging; er kunnen nog 
mensen nieuw inkomen of vertrekken etc.  
Het CVK 
 
Van de Kerkenraad 
Afgelopen woensdagavond kwam het 
Moderamen weer bij elkaar. Er was veel te 
bespreken, de komende tijd staan er nogal wat 
activiteiten op stapel.  

* Een aantal pastoraal medewerkers hebben 
aangegeven aan het eind van dit seizoen te 
willen stoppen. Hierdoor vallen er de nodige 
gaten in wijkteams. Dit maakt het pastorale 
werk er niet gemakkelijker op en eens te meer 
is duidelijk dat er grote behoefte is aan 
versterking van de pastorale teams, maar 
vooral ook aanvulling met een of meer 
ouderlingen. Ook wordt hierdoor duidelijk dat 
we steeds meer toe moeten werken naar 
pastoraat op maat.  
* Zondag 5 juni, eerste Pinksterdag, zal het 
CPO de nieuwe ingekomen leden van de 
afgelopen jaren uitnodigen voor een 
ontmoetingsbijeenkomst na de kerkdienst. Er 
zal die zondag ook koffiedrinken zijn na de 
dienst.  
* In hetzelfde weekend wordt in Rheden en 
omgeving het Zoom Festival georganiseerd. 
Op een groot aantal locaties worden dan 
concerten en aanverwante activiteiten 
georganiseerd. Het Ruysdael Kwartet, waarin 
onder andere Joris van Rijn, zoon van onze 
voormalige huisarts, in speelt, staat centraal, 
maar daarnaast hebben zij een groot aantal 
andere artiesten uitgenodigd. In onze 
Dorpskerk worden op 2 juni en op 6 juni een 
concert georganiseerd. In verband hiermee zal 
de kerk in die periode voorzien zijn van een 
podium.   
* Een week later, 12 juni, is het Bonte Schaap 
Festival. Dit evenement wordt georganiseerd 
voor en door Rhedenaren. Wij denken erover 
na hoe we hier ook als kerk een rol in kunnen 
spelen. We denken aan openstelling van de 
kerk, een boekenmarkt, misschien een ontbijt, 
korte muziekuitvoeringen, etc. Natuurlijk 
hebben we hiervoor wel wat vrijwilligers nodig. 
Wie er voor voelt om mee te doen is van harte 
uitgenodigd. We denken er aan om op deze 
dag ook gelden te werven voor Oekraïne.                                                                                                                                                                     
* Op 19 juni is in het kader van een uitwisseling 
een Roemeense predikant bij ons te gast. In de 
viering van die dag zal ook aandacht 
geschonken worden aan Keti Koti.  
* We hebben besproken wat het juiste moment 
is om de nieuwe stoelen in de kerk te plaatsen. 
Gezien alle activiteiten de komende tijd lijkt het 
ons het beste, dat deze in het wekend van 19 
juni in gebruik genomen worden.  
De Kerkenraad 
  

Vluchtelingen in beeld       
Op zaterdagavond, 21 mei, 
georganiseerd door De 
Verbeelding, staat in het teken 
van vluchtelingen. Welke 
problemen ondervinden zij op hun 
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weg hier naar toe? Waarmee worden ze 
geconfronteerd als ze hier een nieuw bestaan 
opbouwen? 
We zien de indrukwekkende documentaire 
‘Shadow Game ‘ over tieners die op de vlucht 
zijn. 
Hierna volgt een gesprek met Ahmed 
Marcouch, de burgemeester van Arnhem en 
Rodaan al Galidi, 
schrijver o.a. van de bestseller ‘Hoe ik talent 
kreeg voor het leven‘. 
Beiden zijn op verschillende 
momenten in hun leven naar 
Nederland gekomen, op zoek 
naar een veilig en nieuw 
bestaan. We horen hun unieke verhalen. Een 
verhaal dat voor de een ooit begon in Marokko 
en voor de ander in Irak. 
 
Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom in het 
Dorpshuis, Mr. B. van Leeuwenplein 3, Rheden. 
Het programma start 19.30 uur. Er is muziek en 
er zijn hapjes uit diverse culturen. 
De avond is gratis toegankelijk en wordt 
georganiseerd in samenwerking met het 
Multicultureel Platform. 
Van harte uitgenodigd en welkom! 
Datum: zaterdag 21 mei 
Plaats: Dorpshuis Rheden 
Aanvang: 19.30 uur 
 
Mariken Heitman wint Libris Literatuur Prijs  
Mariken Heitman is met de roman Wormmaan 
uitgeroepen tot winnaar van de Libris Literatuur 
Prijs 2022. Dat maakte de Rotterdamse 
burgemeester Ahmed Aboutaleb afgelopen 
maandagavond bekend in evenementenlocatie 
Felix Meritis in Amsterdam. 
‘Ik ben overweldigd’, zei Mariken in reactie op 
het winnen van de prijs.  

 
De auteur publiceerde eerder een aantal korte 
verhalen en debuteerde drie jaar geleden 
met De wateraap, een roman waarin gender, 
identiteit en biologie al belangrijke thema's 

waren. Wormmaan gaat verder in op dezelfde 
onderwerpen. 
We feliciteren Mariken van harte met de door 
haar gewonnen prijs! 
 

Herinnering 

Vanavond 13 mei is de thema-avond: 

Wat heb je daar in je hand? Wat is de rol van 

geld eigenlijk in ons leven?  

Stg. 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.  

Plaats: Dorpskerk Rheden 

Datum: vrijdag 13 mei 

Tijd: 20.30 uur, deuren open vanaf 20.15 uur 

 

Geheugensteuntje: 

di 17 mei: 19.30 uur: Bijbelstudie  

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

do 19 mei: 19.30 uur: Diaconie, JBC 

vr 20 mei: 20.15 uur: Schilder- en tekenclub  

                                      De Regenboog, JBC 

zo 22 mei: 15.30 uur: Concert Dorpskerk 

 

 
 

Zondag Cantate 

 

God, 

van U wil ik zingen 

om U wil ik springen, dansen en juichen. 

U heeft ons Uw woord gegeven, 

een woord dat verder gaat dan de dood, 

een woord dat spreekt van leven 

midden in de dood. 

 

Houd mij dicht bij Uw woord, 

houd mij dicht bij Jezus Christus, 

dat ik niet vergeet 

dat ik mag leven, 

van nu aan tot in eeuwigheid. 

 

Trinette Verhoeven 

 
 

Fijne week gewenst! 
 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 19 mei 18.00 uur  

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

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5494496607&e=c485603095
mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

