WEEKBERICHT van 26 juni 2022
van de Protestantse Gemeente te Rheden
(www.dorpskerkrheden.nl - www.facebook.com/dorpskerkrheden)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------teruggekeken op onze deelname aan het
Bonte Schaap Festival. De algemene teneur
Op zondag 26 juni wordt de dienst
was dat het een mooie en succesvolle dag is
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
geweest. Voor de organisatoren van het
festival en ook voor de
Deze zondag is gaat ds. Henk Teeuwen uit
Dorpskerk. Ondanks het
Borculo voor in de dienst.
vroege tijdstip werd de
Collectes 26 juni:
morgendienst goed bezocht
1. Migranten zonder papieren
evenals het ontbijt. Gedurende
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder
de hele dag was het een komen en gaan van
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn
mensen, die de boekenmarkt bezochten of
arbeidsmigranten,
aanschoven voor een kopje koffie met een
anderen bleven na
stukje taart. Ook de rondleidingen en de
een mislukte
torenbeklimming waren populair bij veel
asielprocedure in
dorpsgenoten, die toch wel nieuwsgierig waren
Nederland,
en het leuk vonden om langs de smalle
bijvoorbeeld omdat
trappen omhoog te klimmen en zich door
het land van
Wijnand en Ab te laten informeren over de
herkomst hen niet
geschiedenis en de bijzonderheden van het
accepteert.
kerkgebouw.
Ongedocumenteer
* De Stichting Behoud Dorpskerk Rheden
den hebben weinig
(SBRD had een stand in de Groenestraat, waar
rechten en er is
zij een aantal kerkjes en cd’s hebben verkocht
altijd de angst op
en een aantal nieuwe donateurs mochten
uitzetting. Diverse
inschrijven. Volgend jaar is het Bonte Schaap
kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in
Festival gepland op 11 juni. Wij zijn zeker van
Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in
plan weer mee te doen. De
Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met
kerstmarktcommissie zal gevraagd worden
informatie, advies, scholing en dagbesteding
hierin het voortouw te nemen. Naast alle
en stimuleren zo de veerkracht en
positieve punten hadden we ook nog wel wat
zelfredzaamheid van deze mensen. Ook
aandachtspuntjes. Zo werd snel duidelijk dat
helpen zij bij nieuwe asielprocedures. Kerk in
we het ontbijt en de koffie beter voor dan
Actie ondersteunt deze initiatieven:
achter de kerk kunnen organiseren en is het
wellicht handiger dat de stand van de SBRD op
2. Kerkhuishouding
het kerkterrein staat dan elders in het dorp. Er
Kosten erediensten
zijn zoveel boeken verkocht dat we voor
volgend jaar moeten uitkijken naar andere
Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u
items, gedacht werd aan kleinere miniatuur
uw gift overmaken op onderstaande
kerkjes, flessen wijn met etiket van de
Dorpskerk, etc. Ook denken we aan leuke
bankrekeningen o.v.v. collectes 26 juni.
activiteiten voor kinderen. Misschien dat
anderen ook nog suggesties hebben.
- Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384
* De kerkenraad heeft uitgebreid
gediscussieerd over het verzoek van
Van de kerkenraad
Ellecom/De Steeg (EDS) om intensiever
De kerkenraad heeft afgelopen week zijn
samen te werken en op termijn wellicht te
laatste vergadering van het kerkelijk seizoen
fuseren. Intensievere samenwerking is eigenlijk
gehouden. Daarin hebben we onder meer
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al een route die is ingezet, een fusie is een
grote stap waar wel wat meer bij komt kijken.
Dit moeten we ook zien in het perspectief van
de toekomst van beide kerken. De leden van
de kerkenraad gaan zich in de komende
maanden buigen over een aantal concrete
vragen die in dit kader van belang zijn, zodat
we ons in de eerste vergadering van het
volgende seizoen een goed beeld kunnen
vormen van de voor- en nadelen en dit ook aan
de leden van onze kerkgemeenschap voor
kunnen leggen op de gemeenteavond in
oktober.
* De komende tijd gaan we voor komend
seizoen weer een Activiteitengids op papier
maken en verspreiden. We onderzoeken de
mogelijkheid om ook activiteiten van EDS
daarin op te nemen. Ook willen we de lay-out
van het boekje wat attractiever maken.
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 gezelligheid, 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+.

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 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 fusietrajecten
* 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.

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
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Diensten Rhederhof
Nadat er geruime tijd geen vieringen zijn
gehouden in Rhederhof, is er zondagmorgen
weer een dienst georganiseerd. Zo mogelijk zal
dat elke vierde zondag van de maand plaats
vinden. Deze zondag zal het de eigen dominee
van het dorp zijn: ds. Jan Willem Overvliet.
We hopen op een goede opkomst en een fijne
dienst!
Kliederkerk
Noteer zondagmiddag 26 juni vast in jullie
agenda! Dan staat er een Kliederkerk gepland.
Dit keer met als thema 'De storm op het meer'.

Het belooft weer een gezellige, actieve en
inhoudelijke middag te worden. Families,
kinderen, opa's en oma's, belangstellenden,
iedereen is welkom.
We komen bij elkaar van 15.00 tot 17.00 uur in
de Ontmoetingskerk in Dieren. Aanmelden is niet
nodig en deelnemen is gratis
Het programma bestaat uit drie onderdelen:
samen ontdekken, samen vieren en samen eten.
Bij goed weer zullen we ook buiten rond het
gebouw activiteiten doen.
We hopen er een mooie middag van te maken!
Tot de 26ste juni!
Team Kliederkerk Dieren e.o.
Groene Theologie:
De schrijfster van het boek ‘Groene Theologie’.
Trees van Montfoort, komt woensdagmiddag
naar Velp. U bent van harte welkom om naar
haar te luisteren en met haar in gesprek te gaan.
Het zal plaats vinden in de Protestantse Grote
Kerk van Velp en het begint om 15.00 uur.
Datum: 29 juni
Plaats: Grote Kerk Velp
Aanvang: 15.00 uur
Viering Keti Koti
Herdenking en Viering Afschaffing Slavernij
Sinds een jaar is er in Rheden een werkgroep
die zich sterk maakt om de herdenking van de
afschaffing slavernij mogelijk te maken. Het
gaat hierbij vooral om bewustwording en
respect.

Vanaf 9 juni is er hierover een bijzondere
tentoonstelling in de bibliotheek in Dieren en
vanaf 4 juli in de bibliotheek in Velp.
Op donderdag 30 juni om 19.30 uur is er een
interessante lezing in de Dorpskerk in Rheden
met als spreker: dhr. Karwan Fatah Black. Hij
is historicus en docent aan de universiteit in
Leiden. Ook publiceerde hij boeken over de
slavernij en het koloniaal bestuur.
Burgemeester Carol van Eert zal deze avond
openen. Na afloop van de lezing is er een
kranslegging bij de kerk.
Vanaf 19.00 uur is er koffie of thee.
Iedereen van harte welkom!
Keti Koti is een jaarlijks terugkerende feestdag
op 1 juli en betekent 'ketenen verbroken’. Het
wordt op veel plaatsen in ons land herdacht en
gevierd. Voor meer info en vragen:
ansinekevanoosterom@gmail.com
Ansineke van Oosterom
Datum: 30 juni
Plaats: Dorpskerk Rheden
aanvang: 19.30 uur
Veelkleurige Zomernacht van De Verbeelding
De beste 7 columns van de
columnwedstrijd worden
gepresenteerd en de
winnaar/winnares wordt bekend
gemaakt. Op deze
zomeravond/nacht kunt u ook genieten van
optredens van zangeres Esther Grotenbreg en
singer-songwriter Jaimy Elia. Twee jonge
talenten uit Rheden. Beiden worden begeleid
door Christan Grotenbreg.
De Zomernacht van De Verbeelding is op
zaterdag 2 juli in het WIK-gebouw, IJsselsingel
95, Rheden. Vanaf 20.00 uur staan de deuren
voor u open en het programma begint om 20.30
uur.
De toegang is gratis.
Kom deze bijzondere zomeravond /nacht mee
genieten! Van harte welkom op deze slotactiviteit
van het eerste seizoen van ‘De Verbeelding’.
www.centrumdeverbeelding.nl
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Geheugensteuntje:
zo 26 juni: 15.00 uur: Kliederkerk,
Ontmoetingskerk, Dieren
zo 26 juni: 15.30 uur: Concert Utrechts Vocaal
Ensemble, Dorpskerk
ma 27 juni: 13.30 uur: Redactie Ontmoeting
JBC
wo 29 juni: 15.00 uur: Lezing Groene
Theologie, Grote Kerk, Velp
do 30 juni: 19.30 uur: Viering en herdenking
afschaffing slavernij Keti Koti, Dorpskerk

Eerste stap
God,
als wij het nu zo doen:
Dat Jij de eerste stap zet
en dat ik dan volg.
Dat Jij het eerste woord spreekt
en dat ik dan antwoord.
Dat Jij de Eerste bent
en ik ergens onderweg.
En dat steeds opnieuw
Jij mij roept als het leven
mij te heet onder de voeten wordt
en ik wegduik voor Jou,
dat Je me dan heel voorzichtig
tevoorschijn roept?
Janneke Nijboer

Impressie nieuwe stoelen

Volgende week maken we weer een
Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk
donderdag 7 juli 18.00 uur
via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com
Samenstelling: Ineke van Huissteden
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