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   WEEKBERICHT van 25 september 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

Op zondag 25 september wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Deze zondag gaat ds. Henk de Bruijn uit 
Arnhem voor in de dienst. 
 
Collectes: 
1. Vredesweek - Colombia 

Afgelopen week was het Vredesweek. 

Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd 

door een gewapend conflict. In 2016 werd er 

een vredesakkoord gesloten tussen de 

regering en guerrillabeweging FARC. Er moet 

nog steeds veel gebeuren 

om de samenleving weer 

op te bouwen. Vrouwen 

uit verschillende kerken 

verenigden zich voor een 

vreedzame samenleving. 

Zij willen vrouwen die 

slachtoffer waren van 

geweld tot steun zijn en 

zetten zich in voor 

verzoening en 

vredesopbouw. De helende kracht van 

bijbelverhalen is hierbij een belangrijke 

inspiratiebron.  

Daarom collecteren we voor een vredesproject 

in Colombia. 

 

2. Kerkhuishouding 

    Kosten Erediensten 

     

Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 

uw gift overmaken op onderstaande       

bankrekeningen o.v.v. collectes 25 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. 

 

Collecteopbrengst 11 september 
Op 11 september hebben we gecollecteerd voor 
de slachtoffers van de overstromingen in 
Pakistan. De collecte in de kerk heeft € 80,69 
opgebracht en via de bank is nog € 880 
binnengekomen, in totaal dus € 960,69. Dit is 
door de diaconie verdubbeld, inmiddels is € 
1.921,38 overgemaakt naar Kerk in Actie. 
Alle gevers zeer hartelijk dank. 
De diaconie 

 

Bloemengroet 

De bloemen gingen op zondag 18 

september naar mevr. Merbis en 

dhr. Marc Koch. 

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 

 

Namens mijn moeder mevr. Merbis-Blommen-
daal, heel hartelijk dank voor de mooie bloemen! 

Groetjes Els Tuyn.  

 

Twee weken achter elkaar bloemen, eerst van 
de Emmaüskerk in Dieren en nu van de 
Dorpskerkgemeenschap. 
Ik was echt blij verrast toen ik Thea met bloemen 
ons pad naar de voordeur op zag komen. 
Heel hartelijk bedankt. Echt top! 
Marc Koch 

 

Meeleven:  

Het leek de goede kant op te gaan, maar 

helaas kreeg Belia Doevendans opnieuw een 

hersenbloeding. Er is geen hoop meer op 

herstel en zo wordt er in deze dagen afscheid 

van haar genomen. We wensen Wytse en zijn 

familie veel sterkte toe en Gods nabijheid. 

 

Datzelfde wensen we ook mevr. Baerends en 

haar kinderen toe. Haar man wordt verpleegd 

in het Lorentzhuis in Velp. Hij is afgelopen 

week gevallen en zal naar verwachting niet 

meer herstellen. 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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Geboren:  

Niek en Christel Kemperman 

– Bakkenes hebben een 

kindje gekregen: Fleur Annelie 

Nicolette. Ze zijn er heel erg 

blij mee. Op het geboorte-

kaartje staat: ‘een parel in Gods hand’.  

We feliciteren hen van harte! 

 
Mooi gebaar 

Een van onze gemeenteleden, die overigens 
onbekend wenst te blijven, heeft € 2000,- 
geschonken aan de diaconie met de bedoeling 
dit te ‘verdelen’ onder de afnemers van de 
Voedselbank in het dorp Rheden.  
Dat aantal stijgt overigens verontrustend: in 
december bestond deze groep nog uit 44 
adressen, nu zijn dat er al 59. 
Volgende week krijgen deze mensen een 
extraatje in de vorm van bonnen van een van 
de Rhedense supermarkten. 
De goede gever hartelijk dank! 
De diaconie 
 
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! 

  

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!  
U kunt zich aanmelden bij Carla Bergervoet 
via: g.bergervoet6@upcmail.nl 
 

Uitnodiging SOOS 35+ 

O    Het SOOS-seizoen is enige weken geleden weer 

van start gegaan. Wij nodigen u van harte uit op 

onze SOOS-avonden om elkaar te ontmoeten. 

Bijna iedere vrijdag bent u welkom tussen 21.00 

en 0.30 uur in het Jonkvrouwe Brantsen 

Centrum. 

De eerst volgende 

activiteit is  

‘Beleef de Bronst op 

zaterdag 1 oktober. 

Een bijzonder 

schouwspel als de 

edelherten aan het 

einde van de zomer in 

de maanden september en oktober op zoek 

gaan naar de liefde. Op de Veluwezoom, deze 

unieke plek waar wij naast wonen, is veel te 

zien en te horen.  

Vertrek per fiets16.30 uur op de 

parkeerplaats tegenover 

pannenkoekenrestaurant Strijland. Voor donker 

ca 19.30 uur zijn we weer thuis.  

We fietsen naar het uitzichtpunt op de Elsberg, 

wat een goede locatie is om over de Rheder en 

Worth-Rhederheide uit te kijken. Het is wel een 

hele klim de Posbank op, maar als het te zwaar 

is lopen we een stukje. Ook kunt u natuurlijk 

met de auto komen naar de parkeerplaats, ‘De 

Elsberg’ via Laag-Soeren te bereiken, waarna 

het nog ca 500 m lopen is. (Dit geldt ook voor 

de fietsers.)  

Een verrekijker doet u verder kijken en kan u 

goed van pas komen. Iedereen is welkom, dus 

neem gerust iemand mee. Aanmelden mag 

maar is niet nodig. 

Een hartelijke groet namens de SOOS van 

Adri de Kort en tot ziens! 026 4953459,  

e-mail adri,rita@gmail.com 

 
God in de supermarkt 
gezonde, plantaardige Alpro toetje, of toch een 
emmertje met yoghurt en aardbeien wat eigenlijk 
het lekkerste is?  
Wordt het de dure of de 
goedkope reep chocola? Je 
hebt het niet gemakkelijk als 
consument in de supermarkt. 
Bij elk schap moeten keuzes 
gemaakt worden, en het is 
geen gemakkelijke afweging 
tussen lekker, goedkoop, 
gezond, milieuvriendelijk, 
diervriendelijk en eerlijk voor de producent. Het 
palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt 
ook voor verwarring.  

mailto:g.bergervoet6@upcmail.nl
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De workshop ‘God in de supermarkt’ verkent de 
keuzes die we maken, helpt argumenten te 
begrijpen en verbindt deze met een helder 
ethisch kader. De bijeenkomst is actief, sociaal, 
informatief en gaat in een hoog tempo een 
serieuze, maar niet te zware dialoog aan. We 
gebruiken veel materiaal uit actuele 
documentaires en websites.  
Datum: donderdag 29 september  
Locatie: Grote Kerk, Velp 
Aanvang: 20.00 uur 
Koffie en thee staan klaar vanaf 19:30 uur. 
Iedereen is welkom. Toegang is gratis. 
Wij vragen voor de drankjes tijdens de pauze en 
na afloop een kleine bijdrage.                         
Gift na afloop is welkom. 
 

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. 
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!) 
 
Lezing Gert-Jan Segers 
Op maandag 3 oktober is er om 20:00 uur een 
lezing van Gert-Jan Segers in de Grote Kerk te 
Velp over zijn boek: ‘De verloren zoon en het 
verhaal van Nederland’.  
 Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de 

ChristenUnie, schreef een boek 
over het onbehagen en de 
polarisatie in Nederland. In zijn 
boek gaat hij op zoek naar 
hoop voor dit verdeelde land. 
Hij liet zich inspireren door het 
Bijbelse verhaal van de 
Verloren Zoon.  
Het boek geeft een bijzondere 

dimensie aan een oud verhaal. Maar wat 
betekent het verhaal van de verloren zonen 
eigenlijk in deze tijd? Hoe kunnen we een 
gemeenschappelijk thuis vormen waarin 
mensen elkaar in alle verscheidenheid kennen 
en vasthouden? 
Gert-Jan Segers neemt ons mee in zijn visie op 
de maatschappij. Toegang is gratis, de 
organisatie vraagt voor de drankjes tijdens de 
pauze en na afloop een kleine bijdrage. 
Datum: 3 oktober 
Plaats: Grote Kerk, Velp 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Feestelijke Startdienst 
Afgelopen zondag begon al vroeg met een 
gezellig ontbijt in de kerk met heerlijke broodjes 
en krentenbollen! Samen met de cantorij een 
canon zingen, dat was wel even wennen! 
In de dienst daarna probeerde ‘meneer 
Poendela’ zijn rijke vrienden naar zijn feest te 
lokken, maar ze lieten het allemaal afweten, 
druk, druk, druk. Dan maar de kinderen 
uitnodigen aan zijn tafel met chips en 
limonade… Doet dat niet erg denken aan de 
koning uit de Bijbel, die zijn vrienden 
uitnodigde voor zijn feest? Daar zongen we 
dan ook een lied over. Afscheid nemen van 
wijkteammedewerk(st)ers en een nieuwe 
verwelkomen. Zij kregen een mooie zegen 
toegezongen. De cantorij zong psalm 150 in 
een bijzondere zetting als loflied waar we het 
nieuwe seizoen mee in konden gaan. 
Na de dienst OLIVE’s Rondje Rheden. 
Ongeveer 25 mensen trotseerden het weer met 
paraplu’s en regenjassen en zij werden 
beloond met een bijzondere wandeling door 
Rheden met onderweg verrassende 

mailto:j.overvliet@upcmail.nl
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ontmoetingen met vragen, opdrachten, mensen 
en muziek. En dat allemaal op ‘droge’ locaties! 
We moesten o.a. onze hersens laten kraken 

over aantallen farizeeërs, 
discipelen en melaatsen die 
wel of niet naar de Jordaan 
gingen, we hoorden over de 
geschiedenis van de 
Gasthuisbouwing, mochten 
een kijkje nemen in de 
opkamer van Hermien 
Rijnbende, onder het genot 
van koffie met gebak 

hadden we bij Henk Lodder een gesprek over 
engelen, Rob de schoenmaker zong een mooi 
lied bij zijn gitaar en tenslotte mochten we 
bijkomen in de kerk waar een saxofonist en 
basgitarist de sterren van de hemel speelden. 

We hebben ondanks het weer genoten van het 
Rondje en wie niet mee ging heeft heel wat 
gemist! 
We willen Marret en haar team van 
medewerkers hartelijke bedanken voor de 
perfecte organisatie! Dit smaakt naar meer! 
Ineke van Huissteden 

 
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: 
zo 25 sep: 15 30 uur: Concert voor orgel en  
                                                    hobo, Dorpskerk 
vr 30 sep: 19.00 uur: Jeugdsoos, JBC 
za 1 okt: 16.30 uur:  Bronst edelherten excursie,       
                                 vertrek per fiets  
 

 

Kom naar de Ontmoetingslunch 
De week van 29-9 tot 6-10 is de ‘Week van de 
Ontmoeting’. In die week zet het Dorpshuis in 
Rheden haar deuren open voor mensen die 
het Dorpshuis nog niet (zo goed) kennen. U 
bent dan welkom om andere dorpsbewoners te 
ontmoeten en te zien en te horen wat er 
allemaal georganiseerd wordt.  
Op donderdag 6 oktober wordt er een 
Ontmoetingslunch georganiseerd. U bent 
hiervoor uitgenodigd. De lunch is gratis en als 
u liever samen met iemand komt, dan is dat 
prima, er is plaats genoeg. De lunch begint om 
11.30 uur en duurt tot 13.30 uur.  
Wij vragen u zich aan te melden, liefst voor 26 
sept. via: dorpshuisrheden@gmail.com of 
telefonisch 026-7440080.   
 

Gebed Vredesweek 

God, 
Maak mij een instrument van uw vrede. 

Een triangel, voorzichtig, klein, 
maar steeds weer doorgaand. 

Of een viool, heftig en boos als het nodig is, 
dan weer meeslepend. 

Een fluit, wat lichtheid brengend, 
om op te tillen. 

Of een trom, welke trom ook, 
krachtig en grondig. 

Een tuba of een cello die de diepte zoekt, 
inhoud geeft. 
Of een piano 

voor de verbinding. 
God, 

Maak ons een orkest van uw vrede. 
Ieder een eigen instrument, 

ieder de ruimte. 
Samen zoekend naar de muziek. 

Dat het zo zal zijn. 
  

 
 
 
 
 
 
 

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:weekbericht.rheden@gmail.com

