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   WEEKBERICHT van 8 mei 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

Op zondag 8 mei wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Derde zondag na Pasen 
Zondag Jubilate, ‘Juicht’ 
Voorganger is ds. Peter van den Berg uit 
Malden. 
 
Collectes 8 mei:  
1. Plaatselijke noodhulp 

Vanaf het ontstaan van de eerste 
christengemeenten is dit een hoofdtaak van de 
kerk: helpen waar mensen geen andere hulp 
vinden. Ook in onze rijke samenleving van de 
21e eeuw zijn er mensen die door de mazen van 
het vangnet heen vallen. Ze hebben schulden of 
zijn verstrikt geraakt in de vele regels en 
formulieren. De Diaconie geeft hen concreet geld 
en helpt hen de juiste ingang te vinden om het 
leven weer op te pakken. 
 
2. Kerkhuishouding 

    Kosten Erediensten 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 8 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 1 

mei naar mevr. Anneke Veerbeek 

en mevr. Anneke van Geenhuizen. 

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 

 
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 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 
 

World Servants Rheden 
Bouw mee aan verandering 
Ga mee met World Servants en 
ontdek dat een werkvakantie in 
een ontwikkelingsland ook jouw 
leven verandert. 
Verander de toekomst voor een 

heel dorp of buurt. Word deel van de droom 
van mensen ver weg en bouw mee aan beter 
onderwijs, goede gezondheidszorg en 
essentiële sociale voorzieningen. Of je nu geeft 
of meegaat, jouw investering verandert 
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generaties. Een veranderde blik op de wereld 
voor jou. Meegaan met World Servants is een 
avontuur dat je leven verandert. 
Vrijwilligerswerk in het buitenland verbreedt je 
horizon. Je maakt nieuwe vrienden, ontdekt 
andere culturen en verlegt grenzen. Een ander 

dienen verandert alles! 
Na geslaagde projecten 
van vorige zomer in zowel 
Panama als Heerlen ga ik, 
Chris Duisterwinkel, in de 
zomer van 2023 opnieuw 
mee met World Servants. 

Ik hoop dat jij ook mee wilt.  
Ben je tussen de 15 en 29 kom dan dinsdag 10 
mei om 20.00 naar het JBC te Rheden of 
woensdag 18 mei om 20.00 uur naar Eltheto 
(Diepesteeg 18) in De Steeg. Dan vertel ik 
meer. Voor vragen kan je contact opnemen via 
rheden@worldservants.nl met:  
Chris Duisterwinkel 026 8448 060 of  
via Marja Reijnierse 0313 413 065. 
Namens World Servants actiegroep Rheden 
Chris Duisterwinkel 
Datum: 10 mei 
Plaats: JBC, Rheden 
Aanvang 20.00 uur 
 
Datum: 18 mei 
Plaats: Eltheto, De Steeg 
Aanvang: 20.00 uur 
 

 

Henk Norde is donderdag 12 mei 

jarig en wordt 80! Een bijzonder 

jaartal. We feliciteren hem van   

                   harte! 

 

*De vader van Jan de Bes is overleden. Hij is   

  maar liefst 102 jaar geworden en woonde nog  

  altijd op zichzelf. Jan en Ria: gecondoleerd! 

*Vorige week overleed Gerrit de Kwaasteniet.    

  Zaterdagmorgen zal er een afscheidsdienst   

  zijn in de Dorpskerk. Hij is 92 jaar geworden. 

*Deze week overleed Sophia Schuchard –  

  Buringa. De crematieplechtigheid zal   

  woensdagmiddag plaats vinden in Dieren.  

  We leven mee met haar man Piet 

 

Geheugensteuntje: 

di 10 mei: Informatieavond World Servants,  

                                                      Rheden, JBC 

wo 11 mei: 19.30 uur: Moderamen, JBC 

vr 13 mei: 20.30 uur: Thema-avond ‘Wat heb je     

                              daar in je hand?’, Dorpskerk 

 

4 en 5 mei: Geef vrijheid door 
Na 2 jaar kon de Dodenherdenking 
op het Rozenbos gelukkig weer 
doorgaan. 

 
De vrijheid kwam in het voorjaar 
De vrijheid kwam in het voorjaar 
de vrijheid komt in het voorjaar 

kijk maar we vieren haar 
 

ze kwam kapot en in tranen 
ze had oorlog onder de leden 

je kon niet geloven 
dat komt ze te boven 

haar lauwerkrans was voor doden. 
 

maar ze vroeg ons haar door te geven 
ik lig in jullie handen, zei ze 

wees niet stil, zoals ik niet stil was 
denk niet dat het onmogelijk is 

denk dat het onmogelijk is, maar doe het. 
 

neem me mee 
naar waar ik niet ben 

neem me mee, zegt ze 
laat me leven. 

 
Ankie Peypers 

 

 
 

Fijne week gewenst! 
 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 12 mei 18.00 uur  

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