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   WEEKBERICHT van 3 juli 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

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

 
Deze zondag is gaat ds. Roel van Oosten  uit 
Warnsveld voor in de dienst. 
Er is ook Kindernevendienst en koffiedrinken 
na de dienst. 
Dit is een gezamenlijk dienst met de protes-
tantse gemeente van Ellecom en De Steeg. 
 
1. Onderwijs aan kinderen in India 

In India worden 

duizenden kasteloze 

Dalit-kinderen 

achtergesteld en 

buitengesloten. De 

schooluitval is 

hierdoor hoog. 

Samen met een 

Indiase partner-

organisatie wil Kerk 

in Actie via deze 

kinderen het 

onderdrukkende 

kastensysteem doorbreken. De organisatie 

biedt kinderen voor en na schooltijd huiswerk-

begeleiding, muziek-, dans- en sportlessen.  

Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun 

schoolprestaties. De organisatie besteedt ook 

veel aandacht aan het verbeteren van de 

thuissituatie en het gezinsinkomen om zo 

samen met kinderen en ouders de armoede te 

doorbreken. 

 

2. Kerkhuishouding 

    Vorming en toerusting 

 

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande       

bankrekeningen o.v.v. collectes 3 juli. 

 

- 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 26 

juni naar dhr. Dick Kuijper en dhr. 

van Dijk.   

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 

 

Graag wil ik hierbij bedanken voor de mooie bos 
bloemen, die ik zondag mocht ontvangen. Het is 
fijn om te weten dat er aan mij gedacht wordt. 
Vriendelijke groeten, 
Dick Kuijper 

 

Vakantietas 
 De collecte van 19 juni, die bestemd was voor 
de Vakantietas, heeft in de kerk € 35,- 
opgeleverd en via de bank is nog € 267,- 
overgemaakt, samen derhalve € 302,-. Er is 
inmiddels € 604,- gereserveerd voor aankoop 
van de inhoud van de tassen. 
Alle gevers heel hartelijk dank. 
De diaconie 
 
Concertseizoen afgesloten 
Ook voor de Werkgroep Cultuur zit het seizoen 
2021-2022 er op. Op 26 juni trad het Utrechts 
Vocaal Ensemble op met een mooi programma 
als laatste concert.  
Ondanks de corona beperkingen konden we 
afgelopen seizoen toch nog een aantal mooie 
concerten organiseren, te beginnen met de 
traditionele orgelconcerten en het concert voor 
Orgel en Hobo in september 2021.  
In oktober trakteerde het Rose île kwartet ons 
op een mooi concert met chansons en andere 
wereldmuziek en in november was het de beurt 
aan het Rhedens Fanfare Corps. 
In december en januari volgde een periode 
waarin vanwege corona geen concerten 
werden georganiseerd.  
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In februari pakten we de draad weer op met 
een prachtig concert van het Staffa Trio.  
Hierna was het de beurt aan het Brummens 
Mannenkoor in maart en het Arnhems 
Klarinettenkoor in april.  
Kleinkoor Vocare uit Arnhem trad eind mei voor 
ons op en zoals genoemd op 26 juni werd de 
serie afgesloten door het Utrechts Vocaal 

Ensemble.  
We kunnen, ondanks de 
corona beperkingen, 
terugkijken op een mooi 
seizoen. De koren en 
ensembles, die hebben 
opgetreden, waren 
allemaal enthousiast 

over de locatie, de akoestiek en de goede 
verzorging en medewerking van alle 
vrijwilligers.  
Over de publieke belangstelling zijn we, gezien 
de omstandigheden, redelijk tevreden. We 
hebben net als anderen gemerkt dat mensen 
nog best wel voorzichtig zijn met het bezoeken 
van concerten en soortgelijke evenementen. 
Hierdoor was er voor sommige concerten 
minder belangstelling dan andere jaren, maar 
desondanks was het aantal bezoekers redelijk.  
Voor het komend seizoen hebben we al weer 
een mooi programma klaarliggen, te beginnen 
met 2 orgelconcerten in september 2022.  
Wat er verder op het programma staat zullen 
we t.z.t. bekendmaken.   
Ook wij wensen u een mooie zomer toe en we 
hopen dat u ook het komend seizoen de weg 
naar de Dorpskerk weer weet te vinden op 
iedere laatste zondagmiddag van de maand.  
Werkgroep Cultuur 
 
 
 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie predikant 

Ds. Jan Willem Overvliet heeft de maand juli 

vakantie. Indien nodig kan een beroep gedaan 

worden op ds. Gert Jansen van Ellecom/ De 

Steeg of neem contact op met Jan de Bes, 

voorzitter kerkenraad of Johan Meurs, scriba. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

We wensen u een goede week toe! 
 

 

 

 

 

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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