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   WEEKBERICHT van 4 september 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

Openluchtdienst in de tuin van Middachten 

 
Op zondag 4 september wordt weer de 

jaarlijkse oecumenische openluchtdienst 

gehouden in de tuin van kasteel Middachten.  

De dienst begint om 12.30 uur.  

Voorganger is ds. Gert Jansen uit Ellecom-De 

Steeg. Het thema van deze dienst is:  

                 Kies voor het leven!  

Muzikale begeleiding wordt verleend door 

Ronald Brons op keyboard.  

Vanaf 12.00 uur is de tuin geopend en wordt u 

een kopje koffie/thee met een broodje 

aangeboden. Na de dienst kunt u de tuinen 

bezichtigen. 

 

Bij slecht weer wijken we uit naar de Dorpskerk 

in Rheden. Bij alle kerken staat die ochtend 

aangegeven waar de dienst is, of kijk op de 

website/facebook: www.dorpskerkrheden.nl  

 
Als op zaterdag al duidelijk is dat een 

openluchtviering niet mogelijk is, dan is de 

dienst gewoon om 10.00 uur. 

Iedereen van harte welkom! 

Datum: 4 september 

Aanvang: 12.30 uur 

 

Omdat de dienst niet wordt uitgezonden 

ontvangt u geen digitale liturgie.  

Deze wordt uiteraard zondag op Middachten 

wel uitgedeeld. 

 
Collecte: 
Opvang Oekraïense vluchtelingen in de 
gemeente Rheden. 
Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384 

o.v.v. collecte 4 september. 

 

Bloemengroet 

De bloemen gingen op zondag 28 

augustus naar de heer Van Dijk en 

de heer Smeitink. 

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 

 

Overleden: 
Op 27 augustus overleed Dicky Lammertse-
Gosselink. Zij woonde in Rhederhof en is 89 jaar 
geworden. In de Dorpskerk zal vrijdag 2 
september voorafgaand aan de crematie, een 
afscheidsdienst zijn, die begint om 13.00 uur. 

  

Jarig: 
Komende week 6 september 
hoopt mevr. Gargoski-Daniel 93 
jaar te worden.  

En mevr. Hilverink-Jebbink wordt op dinsdag 
13 september 94 jaar.  
Van harte gefeliciteerd! 

  
Wereldraad van Kerken: 
Komende week zal ik op dinsdag, woensdag en 
donderdag als gast aanwezig zijn op de 
Assemblee van de Wereldraad van Kerken in 
Karlsruhe. Ik ben er dus niet, maar als er 
dringende zaken zijn mag u mij bellen of appen.  
Ds. Jan Willem Overvliet (tel. 06-55079277) 
 
Van de kerkenraad 
In de afgelopen week heeft het moderamen 
voor het eerst in het nieuwe seizoen weer 
vergaderd. Het spreekt voor zich dat er na een 
vergaderpauze van enkele maanden genoeg 
was te bespreken, hoewel er ook tijdens de 
vakantie natuurlijk wel van alles geregeld is. 

http://www.dorpskerkrheden.nl/
mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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* Er is een brief binnen gekomen met vragen 
over de verplaatsing van de doop- en 
overlijdensboeken en de bijbehorende kaarsen 
naar een plek achter in het koor. Waarom is 
dat gebeurd? Zijn er redenen om een 
dergelijke opstelling in het koor te positioneren 
en zo ja, moet dat dan ook op de huidige plek? 
Aan de liturgiecommissie wordt gevraagd 
hiernaar te kijken. 
* In dezelfde brief wordt voorgesteld om bij het 
afkondigen van een overlijden een kaarsje aan 
te steken. Het moderamen vindt dat een goed 
idee. 
* De classis Gelderland Zuid & Oost legt aan 
de gemeenten een aantal voorstellen voor om 
soepeler met de regelgeving van de kerkorde 
om te gaan. Veel gemeenten tobben met 
onderbezetting in de kerkenraad en een gebrek 
aan deskundigheid. Gevraagd wordt wat wij 
daar als kerkenraad van vinden.  
* In de gesprekken met Ellecom en De Steeg 
zijn verschillende vragen geformuleerd waar wij 
als kerkenraad van Rheden over moeten 
nadenken en een standpunt op moeten 
innemen. De kerkenraad wil deze punten op de 
gemeenteavond van 12 oktober aan de orde 
stellen. 
* Ook het beleidsplan 2022 - 2027 waar nog 
aan gewerkt wordt komt op de gemeenteavond 
aan de orde.  
* Besloten wordt om de ruim 200 vrijwilligers 
van onze kerk allemaal persoonlijk uit te 
nodigen voor de vrijwilligersavond op 4 
november. 
* De moderamenleden zijn van plan om in de 
komende maanden contact te zoeken met de 
leden in de leeftijdsgroep 40 - 49 jaar. Op 
welke wijze zijn zij lid en willen zij deel 
uitmaken van de Dorpskerkgemeenschap? 
* De laatste tijd zijn in de dienst diverse 
onbekende liederen gezongen. Het zou goed 
zijn om deze liederen met de cantorij te 
oefenen, zodat een delegatie hieruit dit in de 
dienst kan voorzingen.  
De kerkenraad 
 
Giften 
Bestemd voor de kerk was de € 10 die mevr.  
Jansen in ontvangst mocht nemen. 
Van iemand die de erediensten in onze kerk niet 
kan bijwonen en dus ook de collectes dan mist,  
vonden we een enveloppe met € 60 en die mocht  
verdeeld worden tussen diaconie en kerk met voor  
Elk € 25, de overblijvende € 10 was bestemd voor 
andere collectes en dat werd het Bloemenfonds. 
Alle gulle gevers bedankt! 
Bert van Dijk 
 

Orgelconcert Dorpskerk 
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. 
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. 
 
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 
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rondleidingen en er zal van tijd tot tijd 
orgelmuziek klinken. 
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/ 
 

Amnesty International 

We schrijven deze maand brieven 
voor de Duits-Iraanse politiek activist 
Jamshid Sharmahd 
kan in Iran de 

doodstraf krijgen na een uiterst 
oneerlijk proces.  
Sharmahd wordt sinds juli 2020 
vastgehouden op een 
onbekende plaats, zonder 
contact met een advocaat. 
Hij mocht onlangs met zijn familie bellen. Hij 
vertelde dat hij gemarteld werd en in een kleine 
cel zit opgesloten waar hij nog geen twee 
stappen kan zetten. 
 
En we schrijven voor 
Vladislav Sharkovsky uit 
Belarus, die inmiddels al 4 
jaar gevangen zit voor een 
klein drugsdelict.  
Hij kreeg daarvoor 8 jaar cel 
opgelegd. Hij was 17 jaar oud 
toen hij werd gearresteerd. Na zijn arrestatie 
werd hij gedwongen tot een ’bekentenis’. 
 
U kunt de bijgesloten brieven per e-mail 
versturen. 
De brieven zijn ook terug te vinden op de 
website van de kerk en van Amnesty: 
www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties 
U hoeft dan alleen uw naam in te vullen en op 
verzend te klikken. 
 
 
 
 

OLIVE’s Rondje Rheden 
Het nieuwe kerkelijk seizoen 
begint op 18 september, dan 
is het Startzondag. 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. 
Overigens begint het programma van 
Startzondag al om 9.00 uur ’s morgens met een 
ontbijt in of bij de kerk. Vervolgens is om 10.00 
uur de eredienst en aansluitend om 11.15 uur is 
de aftrap van OLIVE’s Rondje Rheden. 
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: Rheden, Start bij de Dorpskerk 
Wanneer: zondag 18 september  
Aanvang: 11.15 uur 
 
Geheugensteuntje: 
zo 4 sep: 12.30 uur: Middachtendienst, om  
                       12.00 uur koffie met een broodje 
                        Tuin van kasteel Middachten 
do 8 sep: 20.00 uur: College van                           
                                      Kerkrentmeesters, JBC 
za 10 sep: 10.00 uur: Open Monumentendag,  
                                                           Dorpskerk 
za 10 sep: 1930 uur: Orgelconcert door Piet  
                                           Cnossen, Dorpskerk 
zo 11 sep: 13.00 uur: Open Monumentendag, 
                                                           Dorpskerk 

 
We wensen u een goede week toe! 
 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 8 september 18.00 uur via e-mail:  

weekbericht.rheden@gmail.com 

 

Samenstelling: Ineke van Huissteden 

http://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
about:blank
mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

