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   WEEKBERICHT van 11 september 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

Op zondag 11 september wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Deze zondag is gaat ds. Jan Willem Overvliet 
voor in de dienst. 
In deze dienst wordt het ws. onbekendere lied 
975 gezongen, dat in het septembernummer 
van Ontmoeting is beschreven in de rubriek 
Meer dan een Lied. Het lied is te beluisteren op 
YouTube: https://youtu.be/6udH1glwPPY 
 
Collectes: 

 

2. Kerkhuishouding 

    Vorming en Toerusting 

     

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande       

bankrekeningen o.v.v. collectes 11 september. 

 

- 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 4 

september naar Jan Ria Hulsman, 

kosters in Ellecom/De Steeg, voor 

de  organisatie van de openluchtviering in de 

tuin van Middachten. 

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 

 

De opbrengst van de collecte voor het 

vluchtelingenwerk in onze regio tijdens de 

Middachtendienst heeft het mooie bedrag 

opgeleverd van € 387,85 . 

Bij deze bedanken wij alle gulle gevers. 

Diaconie Rheden, Ellecom/ de Steeg 

 

Aanvulling Activiteitengids.                                                 
In de Activiteitengids zijn per abuis de locatie, 
de tijden en de data van de gespreksgroep 
‘Gedenk de sabbat’ niet opgenomen.  
Hierbij ontvangt u deze alsnog:                                
De studieavonden vinden plaats in het JBC op 
de dinsdagavond van 19.30-21.30 uur.  
De volgende data zijn gereserveerd:  
27 sep,11 okt, 1 en 22 nov, 13 dec, 24 jan,  
7 en 21 febr, 14 mrt, 4 apr en 2 en 23 mei. 

 

Vrijwilliger gevraagd 
In maart 2020, bij het uitbreken van de corona 
pandemie, kwamen het kerkelijke seizoen en 
daarmee de kerkelijke activiteiten abrupt stil te 
liggen. Ook de onderlinge ontmoetingen en de 
fysieke communicatiemomenten werden erg 
belemmerd. Dat gold in het bijzonder voor de 

1. Slachtoffers overstromingen in Pakistan 

Maar liefst 33 miljoen mensen in Pakistan zijn 
getroffen door de heftigste regens ooit. Grote 
overstromingen zijn het gevolg, een derde deel 
van het land staat onder water. Er zijn al 1000 
doden gevallen. Vooral in het arme zuiden en 
zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht 
geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn 
verwoest of zwaar beschadigd en veel vee is 
verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de 
nood is hoog. En als het water straks weg is, 
dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd.  
Kerk in Actie geeft via haar partnerorgani-
saties in Pakistan direct noodhulp aan de vele 
slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke 
levensbehoeften.   
1.1700 gezinnen krijgen een voedselpakket  
2. Inwoners van getroffen dorpen krijgen voer 
voor hun vee 
Kerk in Actie heeft een dringend beroep op de 
gemeentes gedaan om een bijdrage te leveren. 
De diaconie heeft besloten om de collecte van 
11 september hiervoor te bestemmen. 
Bedragen die tot en met vrijdag 16 september 
zijn ontvangen, worden door de diaconie 
verdubbeld. 
De geplande collecte voor Stichting Leergeld 
wordt doorgeschoven naar 16 oktober. 
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kerkdiensten. Om de betrokkenheid van de 
leden in stand te houden nam de kerkenraad 
twee besluiten:  
a) we zenden de kerkdiensten voortaan online 
uit, zodat velen thuis de diensten kunnen 
blijven volgen en  
b) we brengen iedere week digitaal een 
Weekbericht uit en vragen alle leden of ze dat 
willen ontvangen.  
Aan de leden die geen e-mailadres hebben is 
gevraagd of ze het Weekbericht op papier thuis 
willen ontvangen. Een flink aantal mensen 
reageerde daar positief op. Op dit moment 
wordt het Weekbericht verstuurd naar 226 e-
mailadressen en krijgen 44 adressen het op 
papier in de brievenbus.  
Wat gaat hieraan vooraf?  Op donderdagavond 
stuurt Ineke van Huissteden het Weekbericht 
en daarbij ook de liturgie voor de komende 
zondag naar Kees van den Haak en Johan 
Meurs Op vrijdagmorgen kopiëren zij deze 
documenten en brengen zij stapeltjes rond 
naar een aantal bezorgers, die voor verdere 
verspreiding zorgen. Dit zijn 
Ben Veerbeek, Janny 
Kelderman, Annie Jansen, 
Mieke van Leeuwen, Hans 
Hofenk en Martine Klooster 
(Duisterwinkel). Het is een 
soepel lopend systeem. Henk Lodder is 
daarnaast altijd stand-by mocht iemand 
verhinderd zijn.  
Nu, na twee jaar, is Mieke van Leeuwen 
hiermee gestopt en per 1 oktober a.s. stopt ook 
Hans Hofenk met deze taak. Doordat de 
wijkindeling wat is aangepast blijft er één 
vacature over. 
Vraag: wie neemt deze taak op zich?  
Graag melden bij Johan Meurs. 
 
 

Orgelconcerten 10 en 17 september 

Op zaterdagavond 10 september opent 
volgens de traditie onze eigen organist Piet 
Cnossen het concertseizoen met een 
orgelconcert.  
 

 
 

Hij zal o.a. werken spelen van William Boyce, 
Georg Böhm, Antonio Vivaldi en Johan 
Sebastian Bach en zal zowel het koororgel als 
het hoofdorgel bespelen. 
 
Op zaterdagavond 17 september vindt het 
tweede orgelconcert plaats. De beurt is aan 
Johan Luijmes.  
Johan Luijmes behaalde zijn orgeldiploma’s bij 
Bert Matter in Arnhem. Hij is mede-oprichter van 
muziektheater ‘plaats in Arnhem’ en sinds 1995 
organist in de Eusebiuskerk en vanaf 2000 
stadsorganist van Arnhem. Hij heeft een 
internationale concertpraktijk en geeft regelmatig 
les op hogescholen en academies. 
Zaterdagavond zal hij beide orgels bespelen met 
nummers van o.a. Robert Schuman, Arvo Pärt 
en Johannes Brahms. 
 
De  orgelconcerten beginnen om 19.30 uur. 
De kerk is vanaf 19:00 uur open. De koffie en 
thee staan voor u klaar.  
De entree bedraagt € 8,00 p.p. 
Voor het volledige programma: zie de website 

 

Open Monumentendag 2022 

Elk jaar wordt voor de Open Monumentendag 
een thema gekozen, dit jaar is dit: 'Duurzaam 
duurt het langst'. Duurzaamheid en 
monumenten. Wordt dat niet ingewikkeld en 
technisch?  

Nee, dat hoeft niet. En ja, soms toch wel. 
Veel monumenten die u kunt bezoeken zijn al 
heel lang duurzaam. Denk bijvoorbeeld aan 
(overhangende) daken, tegels en plavuizen, 
blinden en luiken. Bovendien moeten we het 
groene erfgoed meetellen. We kunnen deze 
monumenten nog steeds bewonderen. In die zin 
is het aanbod niet anders dan andere jaren. 
 
Kom kijken naar de Open Monumenten in onze 
dorpen. Ze hebben soms eeuwen duurzaam 
doorstaan. In elk dorp zijn ook voorbeelden van 
verduurzaming te zien. 
Net als altijd doen we 
ook met de Dorpskerk 
mee met de ‘Open 
Monumentendag’ en is de kerk opengesteld op 
zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en 
zondag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Dit is 
tevens de afsluiting van de serie openstellingen 
en voor het laatst kunt u de expositie van Aad 
van den Bosch bewonderen. We organiseren 
ook voor wie het wil 
rondleidingen en er zal van tijd tot tijd 
orgelmuziek klinken. 
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En wat doen wij met het thema ‘Duurzaamheid’? 
Niet veel zou je kunnen zeggen, maar hoe 
duurzaam is de Dorpskerk wel niet? 
Alleen al het feit dat dit gebouw eeuwenlang 
bestaat en al die tijd zo veel mogelijk in haar 
oorspronkelijk staat is gehouden en gebleven. 
Tijdens de rondleidingen zijn er nog wel meer 
‘duurzame’ objecten te bewonderen zoals de 
eeuwenoude bouwconstructies, de orgels, de 
klokken. 
Kortom weer genoeg redenen om tijdens de 
Monumentendagen naast alle andere 
interessante monumenten ook een kijkje in de 
Dorpskerk te komen nemen en iets te ervaren 
van de rijke geschiedenis ervan. 
Kees van den Haak 
 Zie ook: 
www.openmonumentendag.nl/comite/rheden/ 
 

OLIVE’s Rondje Rheden met junior editie! 
Op Startzondag is er niet 
alleen een OLIVE’s Rondje 
Rheden voor volwassenen, 
er is ook een editie voor de 
kinderen! 
Het nieuwe kerkelijk seizoen 

begint op 18 september. Dat is een mooie 
gelegenheid voor het eerste evenement van 
Groep OLIVE: OLIVE’s Rondje Rheden. 
Bij OLIVE’s Rondje Rheden maak je met een 
aantal anderen een wandeling (maximaal 3 
kilometer) door Rheden. Onderweg word je 
getrakteerd op verrassende verhalen, intieme 
miniconcerten, kunst, inspirerende vragen en 
nog veel meer. Je ontmoet allerlei mensen en je 
zult aan gespreksstof zeker geen gebrek 
hebben! 
Ben je slecht ter been en wil je toch meedoen? 
Veel onderdelen zullen in en rond de kerk en het 
JBC plaatsvinden, dus ook dan kun je je 
opgeven. 
Speciaal voor de kinderen van de groepen 1 
tot en met 8 wordt er bij de kerk een junior 
editie georganiseerd. De kinderen maken hun 
eigen rondje met boeiende verhalen en leuke 
spelletjes. Neem je vrienden en vriendinnen 
mee! 
 
Overigens begint het programma van 
Startzondag al om 9.00 uur ’s morgens met een 
ontbijt in of bij de kerk, het thema van dit 
kerkelijk seizoen is namelijk ‘Aan tafel!’. 
Vervolgens is om 10.00 uur de gezinsdienst. 
Aansluitend om 11.15 uur is de aftrap van 
OLIVE’s Rondje Rheden. Ook de kinderen 
starten om 11.15 uur met de junior editie. 
 

Als je mee wilt doen met het rondje, graag dan 
even van  te voren opgeven via de website: 
www.dorpskerkrheden.nl. Als dit niet mogelijk is, 
kun je Marret Uijl bellen: (06) 518 27 519. 
Waar: Start bij de Dorpskerk 
Wanneer: zondag 18 september  
Aanvang: 11.15 uur 
 

 
Hebt u het opgaveformulier al ingevuld? 
Het is fijn als u het opgaveformulier dat u in de 
Activiteitengids heb gevonden zo spoedig 
mogelijk inlevert. Dan weet de organisatie op 
hoeveel mensen men kan rekenen. 
Doe het meteen even! Vast bedankt! 
 

 
Geheugensteuntje: 
za 10 sep: 10.00 uur: Open Monumentendag,  
                                                           Dorpskerk 
za 10 sep: 19.30 uur: Orgelconcert door Piet  
                                           Cnossen, Dorpskerk 
zo 11 sep: 13.00 uur: Open Monumentendag, 
                                                           Dorpskerk 
do 15 sep: 19.30 uur: Kerkenraad, JBC 
za 17 sep: 19.30 uur: Orgelconcert door Johan  
                                            Luijmes, Dorpskerk  
zo 18 sep: 09.00 uur: Startzondag, ontbijt 
                  10.00 uur: Eredienst 
                  11.15 uur: OLIVE’S Rondje Rheden 
                                    Dorpskerk 
                                          
 

We wensen u een goede week toe! 
 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 15 september 18.00 uur  

via e-mail:  

weekbericht.rheden@gmail.com 

Samenstelling: Ineke van Huissteden 

 

 


