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   WEEKBERICHT van 18 september 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

Op zondag 18 september wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Deze zondag is Startzondag en gaat ds. Jan 
Willem Overvliet voor in de dienst m.m.v. de 
Dorpskerkcantorij.  
In deze dienst zal Wytse Doevendans 
bevestigd worden als ouderling en wordt 
afscheid genomen van vertrekkende 
wijkmedewerkers. 
Het jaarthema van de PKN is komend seizoen 
‘Aan tafel!’ Dat doen we dan ook door om  
9.00 uur gezamenlijk te ontbijten. 
 

 
 
Om 11.15 uur begint OLIVE’s Rondje 
Rheden. 
 
Collectes: 

Ghana is een West-Afrikaans 

land dat zich goed ontwikkelt, 

maar de verschillen tussen 

noord en zuid zijn nog groot. In 

de dorpen in het droge noorden 

is het bestaan hard, is het 

onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren 

weinig kans op werk. Veel jongeren trekken 

naar de hoofdstad Accra, waar 25.000 

kinderen op straat werken en leven. 

In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen 

ieder jaar veertig meisjes terecht vanaf 14 jaar. 

Een enthousiast en deskundig team van 

docenten en sociaal werkers begeleiden de 

meisjes intensief. De meisjes slapen ook in het 

centrum, dat een oase van rust is in de drukte 

van de sloppenwijk. Ze leren in tien maanden 

tijd kleding naaien, make-up, sieraden maken 

of het kappersvak. Ze worden een hechte 

groep, die elkaar ook na de opleiding tot steun 

is. 

 

2. Kerkhuishouding 

    Kosten Kinderactiviteiten 

     

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande       

bankrekeningen o.v.v. collectes 18 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 11 

september naar mevr. C. Elderman-

Wooning en mevr. Den Hartog-

Boerman, Ellecom. 

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 

 

Orgelconcert 17 september 

 

1. ZWO-project Opvang straatmeisjes in  
   Accra, Ghana 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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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. 
 
Het  orgelconcert begint 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 

 

Koffie/theezetters gezocht! 
Beste mensen, 
Voor de zondagmiddagconcerten 
worden nog mensen gezocht, die 
een keertje mee zouden willen 
helpen met het zetten en uitdelen van de 
koffie/thee. Zou u ons hier een handje bij willen 
helpen? Daar zouden we heel blij mee zijn! 
Uiteraard wordt met u overlegd welk concert u 
het beste uitkomt. 
U kunt zich aanmelden bij Carla Bergervoet 
via: g.bergervoet6@upcmail.nl 

 

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 
 
Meditatief wandelen 23 september  

Komend seizoen willen we eenmaal per maand 

op een vrijdagmorgen vanuit de kerken in 

Ellecom-De Steeg of Rheden een meditatieve 

wandeling organiseren. Een meditatieve 

wandeling is gericht op persoonlijke en 

spirituele bezinning en verdieping. De eerste 

meditatieve wandeling is gepland op 

vrijdagmorgen 23 september om 10.00 uur 

vanaf de Nicolaaskerk in Ellecom. We 

wandelen dan een rondje Middachten (ruim 5 

kilometer). Vanaf 9.45 uur is er koffie in de 

kerk. Opgave is niet nodig. Weet u hartelijk 

welkom en neem andere wandelaars mee!  

Meer weten? Zie www.pges.nl of zoek contact 

met Gert Jansen, tel. 0313 - 413 349,  

e-mail ghjansen169@gmail.com,  

of Jan Willem Overvliet, tel. 06 - 5507 9277  

e-mail predikant@dorpskerkrheden.nl).   

 
 

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! 

mailto:g.bergervoet6@upcmail.nl
about:blank
http://www.pges.nl/
mailto:ghjansen169@gmail.com
mailto:predikant@dorpskerkrheden.nl
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Concert 25 september 
Op zondagmiddag 25 september vindt alweer 
het derde concert plaats van deze maand in de 
Dorpskerk! De beurt is aan Thea Riesebos 
(orgel) en Maud Sauer (hobo). 
Vorig jaar september hebben zij ook een concert 
bij ons gegeven. 
 

Beiden zijn op het conservatorium geschoold en 
volop werkzaam in de muziekwereld.  
Thea Riesebos is o.a. dirigente en organiste, ze 
is ook regelmatig op radio en tv te horen.  
Van Maud Sauer zijn sommige zelfgeschreven 
stukken op cd en dvd verschenen. 
Het concert begint om 15:30 uur.  
Vanaf 15:00 staat de koffie/thee klaar. 
Entree is gratis, wel is er een collecte achteraf. 
De organisatie wenst u weer veel luisterplezier! 
 
World Servants Rheden organiseert:  

Gebak voor Rwanda 

Graag brengen wij de actie 

'Gebak voor Rwanda' onder uw 

aandacht. Vanaf zondag 2 

oktober iedere eerste zondag 

van de maand een stukje taart, 

koek of een gebakje bij de koffie 

na de dienst.  

Wij vragen u om iets te bakken, 

zodat we dat gezellig bij de koffie kunnen 

oppeuzelen. Hierbij wordt iedereen uitgenodigd 

om een bijdrage te doen voor het stukje taart, 

koek of gebakje via geef.ws/gebakvoorrwanda  

Bakkers kunnen zich opgeven bij Tim of Chris 

via rheden@worldservants.nl of 026 8448 060. 

Waar is het voor? 

Een kleuterschool op één van Rwanda's 

duizend heuvels 

Komende zomer 2023 wordt voor ons niet 

zomaar een zomer. Met een groep jongeren uit 

heel Nederland gaan we in Rwanda drie weken 

bouwen aan een kleuterschool, samen met de 

inwoners van Ruyenzi. Daar krijgen op dit 

moment zo’n 700 kinderen les op de 

basisschool, alleen is er voor de kleuters uit het 

dorp nog geen plek en is er nog geen start  

 

gemaakt met kleuteronderwijs. Hierdoor is de 

start op de basisschool een stuk moeilijker en 

zijn de prestaties in het eerste jaar op school 

nog niet zo goed. Het World Servants project is 

een onderdeel van het programma van Red 

een Kind in Rwanda. De volgende keer vertel 

ik meer of kijk alvast op 

https://www.worldservants.nl/rwanda/RW123. 

Doet u mee en bouwt u op die manier mee aan 

ons project? 

Namens actiegroep Rheden, 

Tim Duisterwinkel 

 
Sirkelslag Young ‘Aan tafel’ 
Jongeren van 12 tot 16 jaar zijn welkom bij mij 
thuis op vrijdagavond 14 oktober. We gaan dan 
het spel ‘Sirkelslag’ spelen. Het belooft een 
super mooie avond te worden!  

 
Zet je schrap voor een creatieve, fysieke en 
mentale uitdaging. Halen jullie een high score?  
De scores worden landelijk bijgehouden en zo 
wordt er uiteindelijk ook een landelijke winnaar 
bekend gemaakt.  
Het thema ‘Aan tafel’ sluit aan bij het jaarthema 
van de Protestantse Kerk. Wie nodig je 
eigenlijk allemaal uit aan tafel? Ook mensen 
die je misschien niet goed kent en die 
bijvoorbeeld uit een ander land komen?  
Door Sirkelslag te spelen, ontdekken de 
spelers om verder te kijken dan je eigen 
vrienden en open te staan voor wie er op je 
pad komt. 

https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/gebakvoorrwanda
mailto:rheden@worldservants.nl
https://www.worldservants.nl/rwanda/RW123
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En natuurlijk valt er wat te winnen. De winnaars 
krijgen kaartjes voor de uitzwaaiwedstrijd van 
de Oranje Leeuwinnen.  
Doe je mee? laat het mij weten en misschien 
heb je vrienden, die ook mee willen doen. Ze 
zijn van harte welkom! 
We starten met het spel om 19.15 uur.  
Vooraf eten we een patatje, dus zorg dat je er 
om 18.30 uur bent. 
Tot ziens! 
Ds. Jan Willem Overvliet 
Smidsallee 2, De Steeg  
tel. 06-55079277,  
e-mail: j.overvliet@upcmail.nl 
(een appje sturen kan ook!) 

 
Van de kerkenraad 
* Tot onze vreugde heeft Wytse Doevendans 
het ambt van ouderling aanvaard. In de dienst 
van a.s. zondag vindt zijn bevestiging plaats. 
Het is fijn dat geen van de zittende leden is 
afgetreden. 
* Bij de pastorale wijkteammedewerkers is een 
sterk verloop. In de dienst van zondag wordt 
afscheid genomen van Wilma Simonse, Miep 
Amorison, Leida Woerts, Josien Bruger, José 
Kip, Nolleke Westerdijk en Gerrit de Zwaan. De 
meesten hebben er meer dan tien jaar 
pastoraal werk opzitten. De kerkenraad is hen 
daar zeer erkentelijk voor. 
Als nieuw pastoraal medewerker treedt Atie 
Teunissen toe aan het team Rhederhof.  Zij zal 
in de dienst worden voorgesteld aan de 
gemeente. 
* Zondag is het Startzondag. Vanaf 9.00 uur 
kunt u in de kerk genieten van en ontbijt. Om 
10.00 uur begint de kerkdienst en om 11.15 
uur OLIVE’s rondje Rheden. U kunt zich 
hiervoor nog na de dienst aanmelden bij 
Marret. Het is verstandig om een paraplu mee 
te nemen, omdat er een grote kans op regen 
is. Voor de kinderen wordt er een rondje 
Rheden om de kerk gehouden. Neem hiervoor 
indien mogelijk uw (klein)kind mee.  
* Afgelopen donderdag is de kerkenraad voor 
de eerste keer in het nieuwe seizoen bijeen 
geweest. De belangrijkste onderwerpen waren: 
* Het besluit tot aanbesteding van de bouw van 
de toiletten aan de firma Liet. De 
bouwactiviteiten lopen van januari tot Pasen in 
2023. In de maanden oktober t/m december 
worden in eigen beheer de voorbereidingen 
getroffen waardoor de kerkvloer schoon 
opgeleverd kan worden. 
* De discussie betreffende het samengaan en 
mogelijk fuseren met de gemeente E/DS. Deze 
discussie zal op de gemeenteavond van 12 
oktober worden voortgezet. 

* Het beleidsplan 2022 – 2027. Hoewel dit 
geen uitgebreid document is en mag worden, 
valt er veel over te zeggen. Het gesprek is dan 
ook in de vergadering niet afgerond. De 
kerkenraad streeft ernaar om dit document op 
de gemeenteavond aan u voor te leggen. 
* Tenslotte willen wij u er aan herinneren dat u 

nog de gelegenheid hebt het ingevulde 

opgaveformulier dat u in de Activiteitengids 

heeft aangetroffen in te leveren. 

De kerkenraad  

 
Geheugensteuntje: 
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 
ma 19 sep: 13.30 uur: Redactie Ontmoeting, JBC                                                                        
di 20 sep: 20.00 uur: Mediteren in de Dorpskerk 
do 22 sep:19.30 uur: Diaconie, JBC 
vr 23 sep: 10.00 uur: Mediatief wandelen, start  
                                         Nicolaaskerk, Ellecom 
vr 23 sep: 19.30 uur: Schilder- en tekenclub  
                                             De Regenboog, JBC 
zo 25 sep: 15 30 uur: Concert voor orgel en  
                                                    hobo, Dorpskerk 
 
                                          
 

We wensen u een goede week toe! 
 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 22 september 18.00 uur  

via e-mail:  

weekbericht.rheden@gmail.com 

Samenstelling: Ineke van Huissteden 

 

 

 

 

mailto:j.overvliet@upcmail.nl
mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

