
- 1 -  

    

   WEEKBERICHT van 14 augustus 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

Op zondag 14 augustus wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Deze zondag is gaat ds. Jan Willem Overvliet 
voor in de dienst.  
 
Collectes: 
1.Stichting De Instap, Ede 
 De Stichting De Instap is een oecumenische 

stichting die zich beroept op het woord van God 

en de Bijbelse opdracht tot het bezoeken van 

gevangenen. Oplopen met iemand die je (even) 

nodig heeft en die bij De Instap een tijdelijke 

ankerplaats vindt. Dit diaconaat wordt samen 

verricht met kerkvrijwilligers en taakspecialisten 

van de Instap. 

 

2. Kerkhuishouding 

    Kosten Weekberichten 

     

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande       

bankrekeningen o.v.v. collectes 14 augustus. 

 

- 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 7 

augustus naar mevr. Joke Katgert 
en Jan en Marga Otter. 

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 

 

 

 

 

Dank je wel! 
Bij deze even een bedankje voor de mooie 
zonnebloemen die ik afgelopen zondag van de 
kerk mocht ontvangen, wat een verrassing! 
Met vriendelijke groet, 
Joke Katgert 

 

Verhuisd: 
Dhr. L. Groenendijk is van het Blauwe Pad 
verhuisd naar Regina Pacis, afdeling Barok. Hij 
krijgt goede zorg en heeft het daar naar de zin al 
nemen zijn krachten wel af. Bijna elke dag zingt 
hij wel een mooi lied uit het Nieuwe Liedboek. 
We wensen hem alle goeds toe. 

  
Jarige:  
Dhr. Henkt ter Horst werd 
afgelopen woensdag 80 jaar.  

Wel iets om te vieren. Van harte gefeliciteerd! 

 
Dorpskerkgemeenschap 
Na de fusie in 2004 van de Hervormde 
gemeente en de Gereformeerde kerk tot de 
Protestantse kerk van Rheden heeft de 
toenmalige kerkenraad uitvoerig 
gediscussieerd over het al dan niet toevoegen 
van een extra naam aan de gemeente. 
Uiteindelijk is hier wel voor gekozen en is 
‘Dorpskerkgemeenschap’ standaard 
toegevoegd. De gedachte was dat een 
eigennaam meer tot de verbeelding spreekt en 
meer betrokkenheid met zich meebrengt dan 
het neutrale, algemene PK Rheden.  
Maar voelen wij als gemeenteleden dat ook 
zo? Maakt het wat uit hoe wij heten? De 
samenwerking van de twee afzonderlijke 
gemeenten uitmondend in een federatie en 
later een fusie is in Rheden bijzonder soepel 
verlopen. Daar mogen we trots op zijn, want er 
zijn in Nederland tal van gemeenten waarin dit 
tot heibel heeft geleid of waarin dit nog steeds 
niet van de grond is gekomen. We vormen één 
geloofsgemeenschap die zich geestelijk laat 
voeden door Gods woord via de verhalen uit 
de Bijbel. Zodoende voelen we ons bij elkaar 
thuis. Maar er is meer. We staan als leden van 
de kerkgemeenschap ook in de maatschappij 
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en het dorp Rheden en hebben daarin ook de 
taak om onze christelijke levenshouding inhoud  
te geven.  
De positieve en actieve houding komt in het 
bijzonder tot uiting als we kijken naar de 
werkzaamheden en taken die we als vrijwilliger 
voor ‘de kerk’ doen. In aanloop tot de 
vrijwilligersavond, die we op 4 november a.s. 
hebben, is de kerkenraad de vele taken die 
door vrijwilligers verricht worden aan het 
verzamelen. Het eerste dat opvalt is dat er 
ongeveer 40 verschillende taken vervuld 
worden. Dit kan in de vorm van werkgroepen 
(tuinonderhoud, begraafplaats, bloemengroep), 
commissies (kerstmarkt, liturgie, techniek) of 
anderszins (cantorij, Ontmoeting, jeugdwerk, 
OLIVE, koffie enz. enz.). In totaal zijn er via al 
deze taken meer dan tweehonderd leden actief 
betrokken bij onze kerk. Dat is heel veel en ook 
mooi. Het is het bewijs dat op deze wijze de 
‘gemeenschap’ ook tot uiting komt. De 
gedachte was om alle vrijwilligers persoonlijk 
uit te nodigen, maar misschien is een 
collectieve uitnodiging wel zo gemakkelijk. 
De kerkenraad 
 
Expositie ‘Magic Dreams’ 
De expositie van Aad van den Bosch hangt er 
nu ongeveer 6 weken. Op 9 juli was de officiële 
opening. Deze werd bezocht door ruim 50 
genodigden en belangstellenden. Sindsdien 
trekt de expositie iedere zaterdag weer de 
nodige belangstellenden. De reacties zijn 
overwegend heel enthousiast en Aad heeft al 
een behoorlijk aantal kunstwerken verkocht. 
Meer dan verwacht. Inmiddels worden 
wekelijks een aantal kunstwerken vervangen 
door andere, waardoor de expositie zich 
regelmatig vernieuwt. Zo blijft het interessant 
om (opnieuw) een kijkje te komen nemen 
tijdens de openstellingen op zaterdag.  
 

 
 

Kees en Janet van den Haak 

zijn donderdagmiddag opnieuw 

opa en oma geworden! 

In Zeeland is kleindochter Tess geboren. Tess 

heeft een zusje dat nu bijna twee jaar is.  

Van harte gefeliciteerd! 

 

 

Zoals de regen onverwacht 

een moede aarde op nieuwe krachten brengt, 

zoals een bedding leeg en dor 

plotseling volstroomt en leven brengt, 

zo is mijn God, 

zo overkomt Hij mij, 

een bron die uitbreekt 

in mijn woestijn; 

ik adem op, 

de dood ontkomen. 

 

Zoals het daglicht te middernacht 

zo onvoorstelbaar ondenkbaar lijkt, 

maar in de morgen stralend nieuw 

de zon weer opgaat, de nacht aan banden legt,  

zo is mijn God, 

zo overkomt Hij mij, 

een licht dat uitbreekt. 

Ik hef het hoofd, 

en ik sta op, 

de dood ontkomen. 

Lied 929 

 

 

 

 
 
 
 

 

We wensen u een goede week toe! 
 
Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 18 augustus 18.00 uur via e-mail:  

weekbericht.rheden@gmail.com 

 

Samenstelling: Ineke van Huissteden 
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