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   WEEKBERICHT van 19 juni 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

Op zondag 19 juni wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Deze zondag is gaat ds. Jan Willem Overvliet 
voor in de dienst. 
Er is ook Kindernevendienst en koffiedrinken 
na de dienst. 
 
Collectes 19 juni:  
1. Vakantietas 2022 

Net als in 2021 worden ook dit jaar weer 

Vakantietassen uitgereikt aan basisschool-

kinderen uit gezinnen met een smalle beurs in 

de gemeenten Rheden en Rozendaal. Ook zal 

er overlegd 

worden met 

het COA 

over een 

Vakantietas 

voor de 

Oekraïense 

kinderen, die in de gemeenten Rheden en 

Rozendaal worden opgevangen. De 

Vakantietas wordt georganiseerd door de 

kerken binnen DIANA.  

Bedragen die tot en met vrijdag 24 juni 

ontvangen zijn, worden door de diaconie 

verdubbeld. 

Behalve een financiële bijdrage zijn ook dozen 

met kleurpotloden en kleurboeken van harte 

welkom. Deze kunt u tot en met 

zondag 3 juli in de mand onder 

de toren doen, wij zorgen dan 

voor de verspreiding. De mand 

is te herkennen aan het logo van 

DIANA. 

Wij hopen met de Vakantietas weer veel 

kinderen blij te maken met spullen die de  

zomervakantie tot een feest kunnen maken. 

Mede namens al die kinderen hartelijk dank 

voor uw bijdrage! 

 
2. Kerkhuishouding 

Onderhoud Dorpskerk 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande 

bankrekeningen o.v.v. collectes 19 juni. 

 

- 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 12 

juni naar dhr. Luc Kuiper en de fam. 

Arends.  

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 

 

 

Jarig: Mevr. Hendrikje (Hennie) 

Oortgiessen-Bobbink is afgelopen 

jaar naar Rhederhof verhuisd. Ze hoopt vrijdag 

99 jaar te worden. Van harte gefeliciteerd! 

Mevr. A.G. ten Brinke-Veurink en mevr. G. 

Koster-Ellerie wonen in de Boomgaard. Beiden 

blijven officieel lid van de kerk in Dieren. Mevr. 

Koster wordt zondag 90 jaar. Gefeliciteerd!  

Mevr. A.E. Hiensch-Oosterink wordt woensdag 

22 juni 90 jaar! Onze felicitaties! 

 

 
Solidariteitskas 2022 
Binnenkort rolt er bij u een brief in de bus 
waarin u wordt gevraagd om een bijdrage voor 
de Solidariteitskas. 
De Solidariteitskas is er om plaatselijke kerken 
in Nederland financieel te ondersteunen, zodat 
zij in staat zijn een levende en aantrekkelijke 
kerk te zijn. De traditionele manier van kerk-zijn 
werkt in veel gevallen niet meer. Andere tijden 
vragen om nieuwe initiatieven. Dat is niet 
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eenvoudig en vraagt veel creativiteit, initiatief 
en vaak ook financiële middelen, die lang niet 
altijd voorhanden zijn. 
De Solidariteitskas wordt 
vaak ingezet voor: 
* Kosten van het 
begeleiden van  
  samenwerkings- en fusie 
trajecten 
* Het opzetten van pastorale projecten in  
  nieuwbouwwijken 
* Deskundige ondersteunen van vernieuwende  
  initiatieven. 
* Stimulering van projecten om nieuwe  
  doelgroepen te bereiken. 
* Ook kerken in geldnood kunnen een beroep  
  doen op de Solidariteitskas. 
Als Protestantse gemeente in Rheden willen 
wij solidair zijn en wij vragen u ook solidair te 
zijn door een bijdrage te willen storten. Alle 
kerken in Nederland dragen aan de 
Solidariteitskas jaarlijks een vast bedrag van  
€ 5 per lid bij. 
Als richtlijn vragen wij van ieder lid een bijdrage 
van (minimaal) € 10. Hiervan gaat € 5 naar de 
Solidariteitskas, het restant is voor de 
plaatselijke gemeente. 
 

Overleden: na een veelal moeilijk jaar van 

lichamelijke achteruitgang is op 13 juni in haar 

eigen vertrouwde huis overleden in alle rust 

Clasina de Jong-Meesters (Sisi). Zij was 

weduwe van Ype de Jong en is 85 jaar 

geworden. Vrijdag 17 juni is er gelegenheid om 

afscheid van haar te nemen en de familie te 

condoleren in uitvaartcentrum Iris en de Mol 

van 19.00 uur tot 19.45 uur. Zaterdag 18 juni 

zal de begrafenis plaats vinden op Heiderust. 

Sisi was de moeder van vijf kinderen, 

schoonkinderen, oma en overgroot-oma. Een 

lieve, hartelijke en sterke vrouw. Zij was ooit 

oprichtster van de club ‘De Vlinders’, waar veel 

meisjes van onze kerk met groot plezier lid van 

zijn geweest. 

 

We leven mee  

Ons bereikte het bericht dat in de nacht van  

Donderdag op vrijdag de moeder van Nienke 

Overvliet is overleden. We willen Nienke en 

Jan Willem condoleren met dit verlies en hen 

veel sterkte wensen.  

 

Bonte Schaap 
Festival 
We kunnen terugkijken 
op een geslaagde 
deelname aan het 
Bonte Schaap Festival 
afgelopen zondag. 
Zaterdagmorgen werd de kerk door een aantal 
vrijwilligers al omgetoverd tot een gezellige 
boekenmarkt en zondagmorgen vroeg voor 
dag en dauw werd door andere vrijwilligers het 
ontbijt klaargemaakt. Een paar honderd 
broodjes werden gesmeerd en belegd, zodat 
na de korte morgendienst iedereen kon 
aanschuiven voor het ontbijt. Daar werd door 
velen gebruik van gemaakt. In de kerk werd de 
laatste hand gelegd aan de boekenmarkt, 
zodat de ‘markt’ om 10.00 uur klaar was voor 
de verkoop.  

Ook buiten 
voor de kerk 
was een 
tafel met 
boeken  
De 
koffietafel 
met 

zelfgebakken cake of taart stond er naast en 
met een aantal tafels met stoelen was een 
gezellig terras ingericht. 
 Ook in de kerk was het goed toeven, want in 
het koor hing (en hangt nog steeds) een mooie 
tentoonstelling van Aad v.d. Bosch uit Ellecom. 
Het was de hele dag een komen en gaan van 
allerlei bezoekers. Er waren rondleidingen 
georganiseerd, waar mensen enthousiast 
gebruik van maakten en om 13.00 uur en 
15.00 uur waren er orgelbespelingen door 
onze plaatsgenoot Harry van Wijk.  
Al met al een heel geslaagde dag, mede 
dankzij de inzet van veel vrijwilligers. De 
opbrengst van de verkoop van de boeken en 
de consumpties bedroeg aan het eind van de 
dag € 928,24. Dit bedrag is inmiddels 
overgemaakt naar Kerk in Actie t.b.v. 
Oekraïne.                                                             
 
De Stichting Behoud Rhedense Dorpskerk had 
en aparte stand in de Groenestraat. 
Hier kon men een klein gipsen kerkje kopen en 
muziek van het Thomassen Mannenkoor of 
van een orgelconcert van Piet Cnossen. De 
opbrengst van deze artikelen wordt 
toegevoegd aan het saldo van de stichting. 
Ook werden in deze stand donateurs geworven 
voor de stichting. Het is goed dat de SBRD wat 
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meer in de belangstelling komt van de 
Rhedense bevolking. 
Al met al een leuke en geslaagde dag, die 
zeker voor herhaling vatbaar is.  
 
Van de kerkenraad 
Afgelopen donderdag heeft het moderamen 
van onze kerkenraad opnieuw vergaderd met 
het moderamen van de protestantse gemeente 
van Ellecom / De Steeg. (EDS). Het 
belangrijkste onderwerp van gesprek was de 
vraag van EDS hoe wij staan tegenover een 
intensievere samenwerking. 
In de afgelopen winter hebben we een paar 
gezamenlijke diensten gehad en dat voelde 
goed. De verschillende colleges hebben in een 
aantal bijeenkomsten de mogelijkheden om 
gezamenlijk op te trekken verkend en ook dat 
leidde tot een goed gevoel. . 
Zouden we meer gezamenlijke diensten 
kunnen houden? En zo ja, kan dat misschien 
structureel?                                                                                                                               
Is het mogelijk om de vergaderingen van de 
verschillende colleges op termijn gezamenlijk 
te houden?                                                                                                                                                  
Zou een en ander kunnen leiden tot een fusie?  
Het zijn vragen die wij binnen afzienbare 
termijn als Dorpskerkgemeenschap aan de 
orde zullen stellen, eerst in de kerkenraad en 
vervolgens ook op een gemeenteavond. Naar 
verwachting dit najaar.  
Vooruitlopend hierop is in de vergadering 
gesproken over de vraag wat de kern van ons 
kerk-zijn is. Op welke manier willen wij deel 
uitmaken  van de dorpsgemeenschap?           
Hoe kan ons doen en laten daartoe bijdragen? 
Hoe gaan we om met de vergrijzing en 
inkrimping van onze kerkgemeenschappen. In 
het gesprek hierover bleken we elkaar goed te 
verstaan. 
De kerkenraad 
 
SOOS 35+ gaat op vakantie 

De laatste SOOS avond voor de vakantie is 

vrijdagavond 24 juni. Wij hopen op een mooie 

gezellige slotavond om het seizoen goed af te 

sluiten. Iedereen is welkom vanaf 21.00 uur in 

het JBC. Het is een seizoen geworden zonder 

barbecue en warme-truien-maaltijd vanwege 

de corona maatregelen, wat natuurlijk 

ontzettend jammer was. De avonden, dat er 

wel SOOS was, waren ouderwets gezellig met 

wisselende opkomsten. 

Ik dank de SOOS bezoekers voor de gezellig-

heid, gesprekken en het samenzijn onder het 

genot van een hapje en een drankje. 

Komende weken gaan we met de barkeepers 

nadenken over de invulling van komend 

seizoen. Wij zullen u medio augustus hierover 

informeren. 

Adri de Kort namens SOOS 35+. 

Concert Utrechts Vocaal Ensemble 

Op 26 juni vindt in de Rhedense Dorpskerk een 
concert plaats door het Utrechts Vocaal 
Ensemble. Het kamerkoor werd 75 jaar geleden 
opgericht en telt momenteel 31 leden onder 
leiding van Jeroen Spitteler.  
Het repertoire gaat van de vijftiende eeuw tot 

hedendaagse composities. 
Op 26 juni zullen ze hun jubileumconcert 
uitvoeren vanwege het 75 -jarig bestaan met als 
thema ‘My soul at liberty’, een programma in het 
kader van bevrijding en vrijheid. Er zullen o.a. 
werken klinken van  
Whitacre, Gjeilo, Manthey (premiere), Schütz, 
Uusberg, Martynov en Geelen. 
Het concert begint om 15.30 uur, vanaf 15.00 
uur is de kerk open, waar u ontvangen wordt met 
een kopje thee of koffie met iets lekkers.  
Entree is gratis, wel is er een collecte achteraf. 
Datum: 26 juni 
Plaats: Dorpskerk Rheden 
Aanvang: 15.30 uur 
 
Wat gebeurt er met het ingezamelde geld 
voor Oekraïne? 
De PKN/Kerk in Actie heeft op hun website een 
artikel geplaatst wat er tot nu toe met het 
ingezamelde geld is gebeurd: ‘7 dingen die met 
het geld gebeuren in Oekraïne’. 
Kijk op: 7 dingen die met het geld gebeuren in 
Oekraïne | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) 

 
Geheugensteuntje: 
wo 22 juni: 19.30 uur: Kerkenraad, JBC 

do 23 juni: 19.30 uur: Diaconie, JBC 

zo 26 juni: 15.30 uur: Concert Utrechts Vocaal  

                                   Ensemble, Dorpskerk 
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Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 23 juni 18.00 uur  

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

mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

